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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE 1 

FLORIANÓPOLIS, SOBRE AS ALTERAÇÕES DO PLANO DIRETOR  2 

Às 17h (dezessete horas) e 45 min (quarenta e cinco minutos) do dia 04 (quatro) 3 

de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois) foi iniciada Audiência Pública no 4 

Auditório da Escola Básica Municipal Maria Conceição Nunes, sito Rua Luiz 5 

Duarte Soares, 222, Bairro São João do Rio Vermelho, Florianópolis – SC, Cep. 6 

88.060-338, sob a presidência do Sr. Carlos Leonardo Costa Alvarenga, 7 

Coordenador Geral da Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano 8 

Diretor – CRMPD e Superintendente do IPUF. Na oportunidade, o referido 9 

Presidente cumprimenta todas as pessoas presentes e informa que o Prefeito 10 

está um pouco atrasado, porém já está quase chegando na Escola para 11 

participar da Audiência. Ele questiona os presentes se poderiam aguardar uns 12 

minutos. Com o consentimento dos presentes a abertura do evento ocorreu às 13 

17h (dezessete horas) e 50min (cinquenta minutos). Cabe ressaltar que a 14 

participação das pessoas estará registrada e lista de presença em anexo a ata. 15 

Sr. Carlos Leonardo Costa Alvarenga, deu início a audiência pública e agradece 16 

à Secretaria Educação por ter cedido espaço para realizar esse momento e 17 

oportunizar a comunidade a se manifestar e participar do processo de revisão do 18 

Plano Diretor. Relembra que o prefeito já está chegando e destaca que ele vai 19 

estar presente durante toda a Audiência Pública. Ressalta que dará início em 20 

respeito às regras do processo do Plano Diretor que está estabelecido no 21 

Regimento Interno das audiências viabilizando o processo de participação. Para 22 

quem não me conhece eu sou Carlos Alvarenga, estou Superintendente do IPUF 23 

e sou Coordenador da Comissão Multidisciplinar do Processo de Revisão do 24 

Plano Diretor. À minha direita está o Secretário Municipal de Planejamento 25 

Urbano, Michel de Andrade Mittmann, Arquiteto e Urbanista e membro Comissão 26 

Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD. À minha esquerda, 27 

Alexandre Félix, Servidor de Carreira do IPUF, geógrafo e ele é Secretário 28 

Executivo da Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD. 29 

À direita do Michel está o Comandante Araújo Gomes Secretário Municipal de 30 

Segurança Pública e também membro da Comissão Multidisciplinar de Revisão 31 

do Plano Diretor – CRMPD. Nós gostaríamos inicialmente agradecer a presença 32 

de todos e evidenciando essa ampla busca do desenvolvimento pleno, deste 33 

importante ato de cidadania, juntos discutiremos os rumos que entendemos ser 34 

pertinentes e importantes ao desenvolvimento urbano e consequentemente ao 35 

futuro da nossa cidade. Agradecemos as autoridades aqui presentes, o que 36 

dignifica e legítima esse exercício coletivo em prol de uma cidade mais justa 37 

equilibrada. Por enquanto eu vi o Vereador Bericó (João Paulo Ferreira). Sr. 38 

Carlos Alvarenga convida o Vereador Bericó a compor a mesa, se for do seu 39 

desejo. Também cumprimenta o Vereador Renato Geske que eu vi que acabou 40 

de chegar. Vereador Bericó você gostaria de compor mesa conosco, por 41 

gentileza? Cumprimentar agora o excelentíssimo Prefeito de Florianópolis, 42 

Topázio Silveira Neto, que acabou de chegar, obrigado pela presença. Sr. 43 

Prefeito compõe a mesa. Sr. Carlos Alvarenga continua sua fala dizendo, antes 44 

de dar início às regras da participação da Audiência Pública gostaria de 45 
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cumprimentar a Sra. Luciana Tavares da Articulação e Negócios da Câmara de 46 

Dirigentes Lojistas – CDL, muito obrigado pela sua presença. Em seguida passa 47 

a palavra para o Sr. Prefeito, Topázio Neto, fazer a abertura da referida 48 

audiência. Boa noite a todos, desculpe o atraso, nessa horinha aqui é difícil 49 

chegar. Mas queria agradecer a presença de todos e dizer que essa Audiência 50 

Pública é muito importante para a Prefeitura e para todos nós da comunidade. É 51 

a oportunidade que nós temos de dar opinião sobre a ocupação da cidade. Aqui 52 

no específico, especificamente sobre a ocupação do que a gente chama de 53 

Distrito do Rio Vermelho. Outra coisa, que eu queria frisar que nessas audiências 54 

a população não precisa se ater, não precisa se preocupar com o tipo de 55 

linguagem que vai usar. O que nós queremos é que vocês venham na hora em 56 

que quiserem usar da palavra e que tenham um momento para isso. Para dizer 57 

as carências que tem no bairro. O que a gente gostaria de ter no bairro, como é 58 

que a gente gostaria de ter em termos de área de lazer, área verde, à ocupação 59 

das ruas. Os problemas que a gente tem na rua. Todos esses problemas que a 60 

gente tem com o saneamento. Todas essas questões são importantes para a 61 

gente, nessa discussão.  Porque são todos os pontos vão ser encaminhados 62 

nessa nova versão do Plano Diretor. Para vocês ter uma ideia, hoje nós temos 63 

problemas o Plano Diretor; quando nós temos que resolver algumas situações 64 

erradas no Plano Diretor de 2014 (dois mil e quatorze), e que são de difíceis 65 

correções por parte da Prefeitura, porque a Prefeitura sozinha não pode corrigir 66 

coisas que, muitas vezes está como a gente diz: “tá na cara que está errado”, 67 

mas eu não posso corrigir. Então, às vezes, o cidadão entra, pede para a 68 

Prefeitura, aquilo ali é óbvio que está errado e nós não podemos corrigir na 69 

Prefeitura. Temos que mandar uma Lei para a Câmara, depende de maioria etc, 70 

etc. Então, não se preocupem com a forma como vocês vão falar ou vão colocar, 71 

o que importa para nós é que vocês tragam para a gente as demandas da região. 72 

Outra coisa que gostaria de dizer para vocês é que o Plano Diretor é parte de 73 

um processo maior. No Plano Diretor a gente define como é que a gente vai 74 

ocupar o espaço, mas depois, nós ainda temos que construir o plano de 75 

mobilidade; para saber como que a gente pode melhorar o trânsito. Nós temos 76 

que trabalhar a questão do saneamento, temos de trabalhar as questões de 77 

água, de energia elétrica e assim por diante. Então, agora a gente está discutindo 78 

a ocupação do território. Nós temos um processo bem encaminhado, tudo está 79 

em vídeo. Nós estamos aqui disponíveis para responder, para colocar à 80 

disposição de vocês a fala. Então, o nosso Presidente da mesa, o Alvarenga, vai 81 

fazer todo esse processo. Fiquem super à vontade. Se vocês acharem: “olha 82 

Prefeito eu não estou com vontade de falar aqui na audiência!” Não tem 83 

problema, nós temos 60 (sessenta) dias até o dia 22 (vinte de dois) de agosto 84 

para qualquer pessoa, ou melhor, 12 (doze)de agosto, para qualquer pessoa dar 85 

a sua opinião a respeito do Plano Diretor. Tem um site lá na internet, pode entrar 86 

lá, anotar as suas sugestões. Se não quiser na internet, tem lá no Pró-cidadão. 87 

Pode ir lá no Pró-cidadão e preencher as sugestões no papel. São diversos 88 

formatos que a população pode ter para dar a sua opinião a respeito disso que 89 

nós estamos trabalhando, que é muito importante para a cidade. Serão 13 (treze) 90 

audiências. Essa é a terceira audiência que nós estamos fazendo, tem mais de 91 
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10 (dez) pela frente. E, depois vem uma 14ª (decima quarta) audiência para que 92 

a gente possa chegar na conclusão desse processo. Depois de tudo isso, passa 93 

pelo Conselho da Cidade e vai para a Câmara de Vereadores. Então lá, no final, 94 

a Câmara de Vereadores ainda vai olhar todo o projeto ou todas as opiniões que 95 

foram dadas e, aí sim, vou encaminhar a votação do novo Plano Diretor. Tá bom? 96 

Muito obrigado a todos obrigado pela presença e vamos fazer uma boa reunião, 97 

obrigado. Sr. Carlos Alvarenga retoma a palavra e inicia agradecendo o Senhor 98 

Prefeito Topázio e diz: Reforçando que o Prefeito disse, é nesse momento inicial 99 

que nós estamos construindo o projeto de lei com a comunidade. Não só do São 100 

João do Rio Vermelho, que é o Distrito de hoje, mas como todos os Distritos. 101 

Essas audiências são para isso; não só as audiências como a consulta pública. 102 

Então, nesse momento, nós não temos uma minuta de projetos de lei, nós temos 103 

ideias para compartilhar com vocês, com a comunidade. Ideias não só do 104 

município como um todo, como específicas dos Distritos do Rio Vermelho. Então, 105 

nós vamos passar vídeos institucionais para vocês compreendam essas ideias 106 

antes de você se manifestarem. Mas, já deixo claro que as inscrições para 107 

manifestação já estão abertas; e vão ficar abertas até às 20h50min (vinte horas 108 

e cinquenta minutos), que foi o quando eu comecei a audiência, então às 109 

20h50min (vinte horas e cinquenta minutos) se encerram as inscrições. E, aí, 110 

não poderão fazer novas inscrições para a fala. Cada cidadão terá 2 (dois) 111 

minutos para fala, fora os representantes de entidade e os vereadores que terão 112 

5 (cinco) minutos para fala. Mas agora, para dar continuidade ao processo, para 113 

que vocês compreendem todas as regras de participação da audiência, nós 114 

vamos passar um vídeo institucional explicando essas regras. Antes de dar 115 

continuidade eu queria convidar para compor a mesa o Vereador João Luiz da 116 

Bega (João Luiz Da Silveira), por gentileza João. Agora, pode passar o vídeo 117 

das regras institucionais para as pessoas compreenderem as regras de 118 

participação da audiência. AUDIOVISUAL REVISÃO DO PLANO DIRETOR 119 

REGRA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICASA sua contribuição é essencial para 120 

construir um Plano Diretor que converse com as necessidades de Florianópolis 121 

e você pode participar da revisão do plano de diferentes formas, seja por 122 

consulta pública, audiências de trás e geral. Mas você sabe como elas irão 123 

funcionar? As audiências públicas são uma ferramenta democrática importante 124 

na hora de participar da revisão do Plano Diretor. Elas são de caráter consultivo, 125 

com o objetivo de informar, colher dados e informações e críticas da população 126 

serão realizadas 13 (treze) audiências distritais e 1 (uma) audiência geral final. 127 

Todas terão início às 17 (dezessete) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos e 128 

serão feitas em dias alternados, mas, para participar e realizar a sua 129 

manifestação, é importante que as regras presentes no Regimento Interno das 130 

audiências sejam respeitadas para se manifestar, deverá ser respeitadas de 131 

inscrição prévia e para se inscrever é preciso solicitar a ficha de inscrição. O 132 

prazo de inscrição inicia 15 (quinze) minutos antes da audiência e se encerra 3 133 

(três) horas após o início das mesmas. REGRAS DA AUDIÊNCIA As audiências 134 

públicas serão gravadas e disponibilizadas no canal do youtube da Prefeitura 135 

Municipal de Florianópolis; As audiências públicas terão a duração de no mínimo 136 

4h (quatro horas), podendo ser prorrogado por iniciativa do presidente da 137 
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audiência para conclusão das manifestações previamente inscritas; Todos 138 

deverão assinar lista de presença para registro da audiência; O uso da palavra 139 

será por ordem de inscrição e não serão permitidas interrupções da ordem, sobre 140 

qualquer aspecto ressalvada as prioridades legais; Manifestações por escrito 141 

deverão ser entregues na forma de consulta pública; Todos os cidadãos terão 142 

direito a palavra apenas um uma vez e na sua ordem de inscrição tendo 2 (dois) 143 

minutos para manifestação podendo ser prorrogado por 30 (trinta) segundos 144 

apenas para encerramento do raciocínio e após o tempo acabar a fala será 145 

encerrada. Com exceção os presidentes ou representante das associações 146 

representativas dos vários seguimentos da comunidade, exercida comprovação 147 

conforme prevê a Lei Complementar n. 482/2014 quatrocentos e oitenta e dois 148 

de dois mil e quatorze), terão o direito a palavra também apenas 1 (uma) vez, na 149 

sua ordem de inscrição, com o tempo de 5 (cinco) minutos para manifestação, 150 

podendo ser prorrogado por 30 (trinta) segundos, apenas para encerramento do 151 

raciocínio e após o tempo acabar, a fala será encerrada. Importante ressaltar 152 

que o participante inscrito não pode ceder o seu tempo para somar ou mesmo 153 

para transferí-lo para outra pessoa. A gravação, ata, lista de presença e fichas 154 

de inscrição, serão publicadas no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis no 155 

prazo máximo de 3 (três) dias úteis. As audiências públicas iniciarão com 156 

apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência, por meio 157 

audiovisual, no início do evento. Seguirá com as manifestações de cidadãos que 158 

procederam as inscrições prévias, durante a audiência, dentro do prazo e por 159 

ordem de inscrição. Então seguirá para considerações finais pela mesa diretora, 160 

e então o encerramento. Além disso, para segurança e garantia da manifestação 161 

de todos, as condições de acesso e permanência no ambiente, da tá realização 162 

da audiência pública são os seguintes: Instrumentos musicais, mastro de 163 

bandeira, objetos, bebidas alcoólicas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de 164 

gerar a prática de ato de violência; Não arremessar objetos de qualquer natureza 165 

no interior do recinto, não portar ou utilizar fogos de artifício, ou quaisquer outros 166 

engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos análogo; Não incitar e não 167 

praticar atos de violência física ou verba. Para ter acesso ao Regimento Interno, 168 

com as regras das audiências, conferir os locais, além dos materiais para cada 169 

audiência distrital, datas e outras informações sobre a revisão do plano, entre no 170 

site que está aparecendo aqui na tela: acesse http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022. 171 

Participe e contribua com as discussões. O conteúdo do referido vídeo poderá 172 

ser acessado no site http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/noticias.php#campanhas. 173 

Após a apresentação do vídeo, o Sr. Carlos Alvarenga retoma a fala 174 

ressaltando: Dando continuidade, para quem tiver ainda dúvidas quanto ao 175 

Regimento Interno informo que poderá encontrar cartazes/banners nas paredes 176 

contendo o Regimento Interno da audiência. Lá atrás, nos vidros; aqui ao lado 177 

tem um papel com um documento que vocês conseguem acionar e descobrir 178 

essas regras, bem como acessar o próprio site do Plano Diretor. E, quando vocês 179 

forem iniciar a fala eu vou chamar as ordens das pessoas que forem falar aqui 180 

na no telão. Vai ficar um tempo de fala registrado e eu vou lembrá-los quando 181 

estiver se manifestando e faltar atender os segundos para encerrar o raciocínio. 182 

Estando explicadas as regras de participação da presente Audiência Pública; 183 
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informo que daremos seguimento as explicações das nossas ideias que 184 

embasam as sugestões que nós temos das diretrizes de revisão do plano, para 185 

em seguida, iniciarmos as manifestações. Passamos a palavra ao Arquiteto  186 

Michel de Andrade Mittmann , Secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano 187 

de Florianópolis e membro do Conselho Executivo da Comissão Multidisciplinar 188 

de Revisão do Plano Diretor – CRMPD o qual vai tratar dos 10 (dez) pilares que 189 

embasam a necessidade de revisão do atual cenário sócio urbanístico de 190 

Florianópolis, para que se possa compreender melhor as motivações e as 191 

aspirações das ideias que nós temos de mudança e ajustes da nossa política e 192 

desenvolvimento urbano. Sr. Michel de Andrade Mittmann inicia sua fala 193 

cumprimentando a todos, cumprimento o Prefeito Topázio quero agradecer 194 

muito pela condução de maneira bastante forte de apoio que ele tem dado 195 

especialmente nessa questão de ouvir a comunidade; para nós é extremamente 196 

importante, para os técnicos; aqui representados pelo colega Alexandre, 197 

consigam fazer uma leitura técnica. Pois tem um caminho segue um jeito de 198 

pensar. Mas eu estava falando aqui na entrada com um morador, depois com 199 

um repórter, da importância, e o Prefeito realçou bem isso, da importância da 200 

voz da comunidade. Falar em voz da comunidade cumprimento aqui o Bericó 201 

estendo meus cumprimentos a todos os vereadores presentes, pois eles também 202 

são um porta voz da comunidade. Eles batem na nossa porta para trazem as 203 

demandas que vem no dia a dia do bairro. E, nada melhor que o dia a dia do 204 

bairro; quem vive no bairro, quem vive no Distrito. Então, a gente está aqui para 205 

tentar encontrar e ouvir algumas coisas, que são as dores, que a gente chama; 206 

mas também identificar as oportunidades que a gente possa produzir uma 207 

alteração saudável do nosso plano. Que sirva para mudar um pouquinho, para 208 

melhor a nossa cidade. Criar um caminho de futuro mais seguro para todo 209 

mundo. A gente tem uma cidade que ela é bastante diferente em termos de 210 

ocupação. Então a gente tem vários bairros, vários Distritos que se ocupam de 211 

forma diferente. O Rio Vermelho é diferente da Tapera que é diferente do Centro, 212 

que é diferente do Continente. As áreas centrais, como podem ver, elas já são 213 

bastante, pelo menos no centro, ali na nessa ponta, ali é bastante ocupada com 214 

edifícios, com os serviços, com comércio; é um lugar que já está, que a gente 215 

diria, mais consolidado. Claro que ainda tem algumas possibilidades e 216 

necessidades de revisão dessa área, mas ela é um lugar com bastante qualidade 217 

das infraestruturas; já tem bastante à regularidade da ocupação. A cidade foi 218 

crescendo, foi se espalhando, o centro cresceu. O continente, ele encontra assim 219 

“aquele jeitão” querendo se descobrir, se vai ser parte de um centro mais 220 

potente, mas tem uma série de regiões pouco desenvolvidas, que poderiam ser 221 

melhor desenvolvidas, também, porque, já tem uma infraestrutura colocada. 222 

Caminhando em direção ao norte da ilha, que antes eram aqui comunidades 223 

mais tradicionais do Rio Vermelho. Então, tem que conhecidos moradores que 224 

estão aqui a vida inteira e viram isso aqui virar, o bairro crescer, viram os Distritos 225 

crescerem e gradativamente se transformando como se fossem pequenas 226 

cidades. Hoje se pegar os Ingleses do Rio Vermelho e o Rio Vermelho a gente 227 

tem praticamente 60/70 (sessenta/setenta) mil pessoas todos os dias, que saem 228 

daqui dessa região norte da ilha e vão para outros lugares da cidade para buscar 229 
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oportunidade de emprego, oportunidade de faculdade, oportunidade de serviços 230 

e uma série de situação. O que a gente cresceu, mas cresceu de uma forma 231 

desatenta talvez. A gente não conseguiu, no planejamento, perceber o que que 232 

as comunidades precisavam e isso levou a uma série de ocupações. Daniela 233 

mais organizada, mais descendo já que do Ingleses em direção à nossa área 234 

aqui, uma ocupação mais irregular. Existia terrenos aqui cumpridos, finos, 235 

cumpridos, que não cabiam. Se tentava fazer o parcelamento, que a gente 236 

chama, dividir o lote dentro da lei, mas não cabia, porque a lei não, nunca parou 237 

para olhar o que que é que acontecia aqui. E as coisas foram, criaram um rumo 238 

de que a gente chama de irregular, esse rumo do irregular a gente entende que 239 

ele é ruim para a cidade; mas também foi benéfico para a cidade, no sentido que 240 

deu oportunidade de moradia para as pessoas. Se não fosse, minimamente essa 241 

ocupação que a gente falhou em ordenar, onde é que viveriam essas pessoas? 242 

Onde é que estariam essas pessoas? Então, a gente está em descompasso 243 

entre o que que precisa ser reorganizado. A gente não consegue conviver com 244 

mais , com a essa série de divisão da terra sem qualidade, sem praças, em uma 245 

série de situação. Existe toda uma parte daqui para trás que a gente vai ter que 246 

buscar regularizar, tem um passivo para fazer rua, não é Bericó?! Aqui tem ponto 247 

de ônibus, abrigo, rua, esgoto, água. Tem uma série de ações que foram frutos 248 

também desse parcelamento irregular, certo? A gente tem uma conta aí para 249 

acertar, uma conta para reorganizar esses bairros. E aí, a ocupação está aí, se 250 

espalhou, se espalhou, se espalhou,a cidade foi crescendo a partir de seus 251 

núcleos e foi se espalhando e, chega em muitos casos, já indo para cima do 252 

morro, indo para cima da duna. Então, uma série de situações, de problemas 253 

ambientais, que foram também fruto essa forma de pensamento de ocupação. O 254 

que a gente quer despertar e provocar algumas possibilidades. A gente vai 255 

mostrar algumas possibilidades de a gente reverter um pouquinho a tendência; 256 

melhorar um pouco, através de um sistema de trocas e compensações. O que é 257 

o que as cidades do mundo têm pregado é que esse tipo de ocupação gera muita 258 

dificuldade de a gente fornecer serviços. É uma cidade cara. A gente não quer 259 

que passar 30/40 (trinta/quarenta) anos esperando pelo calçamento. E cada dia 260 

que abre mais uma rua irregular é mais uma que entra para a conta. E, ao mesmo 261 

tempo, como é que as pessoas estão morando, por que que elas estão buscando 262 

esse tipo de lugar, mais irregular? que tem essas qualidades: é uma gente que 263 

tem um espírito de comunidade bastante forte; gente tem uma organização. É 264 

uma turma aguerrida aqui pelo seu lugar, é um lugar lindo, um lugar que tem 265 

história. São lugares, cada um com essas características, tem história. O que a 266 

gente tem que pegar essas coisas boas e trazer para o plano e dizer, bom, como 267 

é que a gente transforma um pouco mais esses bairros para que eles fiquem um 268 

pouquinho mais completos. Que a gente demais deu um pouco mais de é noção 269 

de centro, que a gente chamaria, um pequeno centro porque não para organizar 270 

o lugar que organiza a vida do bairro, que a gente consiga resolver um pouco 271 

mais a nossa vida no bairro e criar um círculo virtuoso para todo mundo. Também 272 

está ficando cada vez mais caro, até mesmo em ocupações não é mais irregular, 273 

a gente comprar um imóvel na cidade. Está bem difícil, se não fosse a ocupação 274 

irregular comprar imóveis, porque os imóveis regulares são tão difíceis de 275 
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aprovação, são tão complicados, e rendem tão pouco que no final parte de todo 276 

mundo para essa opção, porque talvez seja quase que a única. Acaba sendo a 277 

talvez a única opção de um grande número de população ou vai morar muito 278 

longe, na Palhoça, e vem trabalhar para cá. Ou vai morar numa área, às vezes 279 

de uma ocupação mais irregular, ou seja, falta imóveis, falta imóveis a preço 280 

barato, organizado. E isso é uma necessidade que a gente tem no plano, de criar 281 

essas políticas. A gente tem um tipo de ocupação que vai indo, está vendo? se 282 

constrói e tal. Aí a gente olha para esse tipo de ocupação. Bom, aqui no Rio 283 

Vermelho está irregular. Mas será que não é a lei que não percebeu que 284 

precisava buscar uma solução alternativa? Porque a gente está errando a mão. 285 

Então a gente está aqui, de peito aberto para ouvir a comunidade, para entender 286 

as diferenças, por que que a gente tem uma rua que vai ficar ali, esperando anos, 287 

enquanto do lado a gente tem um loteamento que podia ter mais facilidade de 288 

aprovação. Aquele da esquerda ali demorou um montão provavelmente para 289 

aprovar, alto custo e tal (...) por que que a gente pode fazer uma situação mais 290 

fácil de parcelar, mais organizada. Que a gente consiga ir conectando e 291 

organizando. A ocupação já está aí gente, olha não dá pra esconder. Olhando a 292 

cidade de cima, não vamos ser avestruz, é uma realidade. E, a partir de agora, 293 

vai ser cada vez menos espaço pra a gente ocupar de forma organizada. A gente 294 

vai ter que ter um dar um passo inteligente, como a gente vai fazer para criar um 295 

mínimo de futuro e de condições para que o bairro cresça de forma a que vai 296 

criando marcos, vai criando possibilidades, vai reorganizando suas ruas. Tá 297 

exemplo aí, mais ali, não é tudo a ocupação baixa, não é espalhada. Em algum 298 

muito tempo foi dito isso: “é melhor situação ambiental”. Não é verdade?! Isso é 299 

um modelo de ocupação, que não tem problema ocupar com casas uma cidade; 300 

é saudável. Em alguns trechos ocupar com casa, mas todo os bairros com casa? 301 

A gente vai daqui a pouco se ocupar assim. Vai acabar com a Ilha. Então, a 302 

gente vai ter que selecionar e, queremos aqui ouvir se é o caso de alguns pontos 303 

do bairro, a gente dizer: Olha, vamos permitir um pouco mais, para organizar 304 

mais comércio, dar emprego, dar algumas oportunidades, em alguns pontos, 305 

para diminuir, inclusive, o preço de imóveis e fazer trocas. Olha! eu te deixo 306 

construir um pouquinho a mais, mas você banca algo que esteja faltando no 307 

nosso bairro. Essa seria a lógica, que a gente está imaginando que seria 308 

possível. E, esse construir a mais não é ruim, a princípio, se for bem organizado. 309 

Pelo contrário, ele ajuda a criar a vida urbana, ele evita que as pessoas tenham 310 

que ir muito longe. Ele ajuda a criar as infraestruturas para usar bicicleta, 311 

melhorar a calçada e, assim por diante. Desde que, a gente cria uma política 312 

realmente eficiente para isso, que não dá mais, né?! Esse aqui é Campeche, 313 

mas podia ser uma foto de algumas servidões que a gente tem aqui, também, 314 

né; ou o vizinho pulo o muro para visitar o outro, ou anda 5 (cinco) km porque ali 315 

falta vias de ligação. E aí que, até o vermelho que a gente tem no travessão e, 316 

tem a outra lá que organiza, não há linha de ônibus que passa lá, e passa aqui. 317 

O Campeche ele tem que passar nessas aqui e, aí fica um morador: eu quero a 318 

linha de ônibus aqui. O outro quer outra lá e eu tenho que botar 10 (dez) linhas 319 

de ônibus e uma para cada via. Então, porque tem razão, ele tem que dar uma 320 

volta para pegar o ônibus pois faltou conexão, porque foi dividido irregular. Será 321 
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que a gente não consegue encontrar oportunidades de dizer: bom, tu deixa 322 

construir um pouquinho mais junto a alguns empreendimentos e compramos 323 

alguns pedacinhos para conectar, para que a pessoa consiga ir ligando. Fazer 324 

uma pequena praça, organizar uma situação. E, de fato, a cidade tem sido isso. 325 

A gente tem cada vez mais convivido com esse tipo de situação. A partir de uma 326 

via mais principal, ou uma SC ou aquela via principal, “a João Gualberto da vida”, 327 

aquela que vai organizando o bairro. Vai ocupando, vai ocupando em direção ao 328 

morro, vai ocupando a direção ao mangue ou vai ocupando a direção à duna. 329 

Isso não é saudável para a cidade. É difícil nós pegar o lixo e trazer todo dia a 330 

cada rua, tem que fazer. Mas será que ele não pode parar um pouquinho. Opa! 331 

parem que vamos criar alternativas. Para quem é proprietário dessas áreas, 332 

preservá-las também importante pois não vale nada ter uma APP, hoje é só uma 333 

conta para pagar. É mis caro para o dono da APP e não tem nenhum incentivo 334 

de mudança de que aquilo tenha algum valor. No sentido que de a cidade precisa 335 

daquela área de preservação. Então, por que a gente não pode compensar 336 

aquele proprietário de alguma forma, equilibrando a ocupação. E esse é o tipo 337 

de situação que a gente gostaria de combater, que naquela e, veja que já está 338 

indo em direção Pântano do Sul é a mesma situação. Já está se espalhando. 339 

Está na hora da gente pensar. Esse gráfico aqui, que a gente pode falar um 340 

pouquinho melhor, mostra um pouquinho do que está acontecendo na cidade. A 341 

gente identificou mais ou menos de 10 (dez) a 12 (doze) anos de descompasso, 342 

10 (dez) a 12 (doze) anos é uma vida,  é um bom pedaço da nossa vida, de 343 

descompasso do que o bairro precisa, do que tem de moradia. É só ver ali, 344 

aquele ponto vermelho da esquerda, é onde estão os empregos, as 345 

oportunidades econômicas. Está bem no centro. Veja que não tem nenhum 346 

vermelhinho a mais ou nenhum verdinho que é mais quente, em nenhum outro 347 

lugar. Já, habitação, moradia, está espalhado. Então, existe um descompasso 348 

entre o que o bairro precisa para se tornar um bairro, porque hoje há quase mais 349 

moradia do que realmente um bairro que produz a oportunidade, oportunidade 350 

econômica, uma série de situações do que é gerar a empregos, falta. Então 351 

moradia, a gente tem espalhada o que podia ser mais melhor pensada. E, gera 352 

necessidade de ir todo dia para o centro e voltar. Então, a gente leva pessoas, 353 

isso é caro, e coloca transporte, e coloca a fila, e coloca SC, vai acumulando, vai 354 

acumulando (...) e aí gera problemas de trânsito, gera problemas de mobilidade. 355 

Esse aqui só para vocês terem uma ideia pessoal é uma mapinha, cada roxinho 356 

ali, aquele grupo roxinho é um empreendimento que gerou, que a gente chama 357 

de outorga, que essa compensação, aqui ainda é compensação em dinheiro. 358 

Depois vocês vão entender que tem um terreno de 300 (trezentos) metros. A 359 

princípio todo mundo tem o direito, salvo se é uma área de maior proteção e daí 360 

um pouco mais reduzida, a princípio todo mundo tem um direito definido, até no 361 

Estatuto da Cidade que coordena essa questão de Plano Diretor, de construir o 362 

mesmo mesma área que tem o terreno. Tem um terreno de 300 (trezentos) 363 

metros poderia construir 300 (trezenos) metros, é um direito quase que para dar 364 

isonomia para todo mundo. Quem constrói acima disso por autorização do Plano 365 

Diretor paga o que a gente chama de uma outorga, de uma compensação, para 366 

poder construir a mais há, vai construir 600 (seiscentos)metros de terreno. Era 367 
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de 300 (trezentos) metros, tem que adquirir essa outorga, ou às vezes o cara 368 

cedeu uma área para sistema viário, usa todo um sistema de compensações. Tá 369 

vendo que salvo centro, alguma coisa em Jurerê, lá no norte nos Ingleses, do 370 

último ano o que gerou essa outorga, e bem pouco valor, bem pouca, porque foi 371 

um pouco os empreendimentos que estão sendo aprovados é muito difícil , vai 372 

gerando imóveis mais caros, o resto, tanto o Rio Vermelho quanto Campeche, 373 

todo o resto da cidade por ser exatamente tudo sem outorga, não gera, vamos 374 

dizer assim, o cofrinho do bairro. Não gera o recurso do bairro, salvo aí, fica 375 

dependente do bairro, do investimento de um financiamento de fora, do IPTU, do 376 

ISS, de outros recursos para trazer investimento. O que a gente quer dizer assim 377 

olha quer construir regular, OK, é o que nós precisamos e ajuda segurar um 378 

pouco dessa outorga dessa compensação para o bairro. Essa aqui talvez seja 379 

uma das coisas mais importantes que a gente identificar o programa comunitário 380 

para, depois ver, o que que cabe de forma organizada; a gente vai trazer uma 381 

sugestão, está é um livro aberto, ainda está que de forma organizada, a gente 382 

possa usar isso de forma inteligente, para melhorar o bairro e ficar aqui no bairro 383 

essas compensações. Desde que isso ajude conformar uma cidade melhor e 384 

organizada. E falar em que a gente chama isso seria começar a formar pequenos 385 

centros, ou pequenas centralidades, centrinho do bairro, organizadinho, que 386 

possa receber umas situações que possa organizar. São estudos já de mais de 387 

20 (vinte) anos que apontam a necessidade dessas centralidades. O próprio 388 

Plano Diretor que nós estamos revezando ele fala assim tem que ser uma 389 

multicentralidade com cada lugar identificando esse seu tamanho, no centro do 390 

Rio Vermelho não vai a centrinho do Rio Vermelho não vai ser o mesmo tamanho 391 

do centro, do centro lá, no centro. É outra coisa. Então não existe a menor 392 

hipótese e, tem alguém que aventou, que vão construir em tudo. Não é verdade. 393 

A gente tem que identificar esses centros. Já existe essa leitura, que está 394 

acontecendo só que eles ainda são desqualificados e o plano diz que a gente 395 

tem que buscar isso, o atual plano. Mas ao mesmo tempo, ele lhe dá com uma 396 

mão e tira com outra, porque ele disse que tem que fazer mas não oferece, 397 

dentro da leitura do texto dele, dos artigos dele, os instrumentos para conseguir 398 

isso. Então, talvez esse é o ponto principal que a gente tem que batalhar para 399 

pra mudar no plano, para a gente romper com esse ciclo, que está no trânsito ou 400 

de obrigar as pessoas a morar, não organizadamente como mereceriam, para 401 

se tornar cidadão. Nesse sentido, a gente organizou o que a gente chama 10 402 

(dez) pilares. Depois a gente vai ter um vídeo nosso falando o que que seria os 403 

10 (dez) pilares. Vocês não precisam vim aqui no microfone e dizer, eu tenho 404 

uma contribuição do Pilar 2 (dois). Não é isso, tá. Isso aqui, são, vamos dizer 405 

assim, o nosso mantra, sabe, aquela nossa bíblia, o que que a gente vai seguir 406 

na construção do Pano Diretor, nossas metas, nosso ideal. O primeiro deles seria 407 

garantir aquilo que eu falei, o que já está previsto no Plano Diretor, nas diretrizes 408 

e nos objetivos. Lá no início do plano tem um discurso muito bonito, nas primeiras 409 

nas primeiras linhas dele, nas primeiras páginas. Só que o que vem depois, não 410 

dá não conferir não é qualidade, não consegue efetivar a gente não consegue, 411 

a lei inibe fazer o que o próprio plano permite. 2. fortalecer o planejamento e a 412 

gestão territorial. existe um equívoco ia histórico está o pessoal que é assim 413 
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Plano Diretor tem que definir tudo o Plano Diretor que tenta definir tudo, não 414 

define nada, porque às vezes o excesso de regra por excesso às vezes de 415 

problemas, não é Bericó?, acaba criando empecilhos, e aí só quando eu for a 416 

gente for conseguir discutir com a Câmara de novo (...) uma imagina, a gente 417 

passar 10 (dez) anos com um problema que podia, às vezes, o plano diretor ser 418 

um pouco mais flexível, mas aberto, desde que tenha regras claras de como vai 419 

ser essa aplicação, mas deixar para os técnicos, deixar para a Prefeitura, com 420 

acompanhamento do Conselho da Cidade, dos vereadores, da comunidade. O 421 

que que a gente pode ir fazendo, ao longo da história do plano, porque o plano 422 

não é só a lei que vai ser aprovada. O plano é a aplicação dele. Ao longo do 423 

tempo, por isso que a gente tem que fortalecer a gestão territorial. Gestão 424 

territorial é ter aqui junto à comunidade, uma o planejamento mais ativo, está 425 

acompanhando, ver como é que a gente vai melhorar o desenvolvimento do 426 

bairro, no dia a dia, e convertendo como é que a gente pode melhorar as 427 

aplicações do plano ao longo do tempo. isso tudo já falei, que a gente precisa 428 

promover bairro, uma cidade mais eficiente. Eficiência é o que? Não é uma 429 

máquina, mas é que não custe caro hoje é uma cidade cara. É muito cara. A 430 

gente precisa, vou dar o exemplo de novo, às vezes tem servidões que não tem 431 

saída. Não é só tem uma entrada e saída, a gente precisa botar o caminhão do 432 

lixo, subir a rua, depois desce a rua. Aí vai na outra rua, sobe a rua, desce a rua, 433 

se alguém parar para fazer conta de quantidade de combustível, de poluição e 434 

dinheiro nosso. Não é que está indo para fazer esse serviço que, poderia às 435 

vezes ter outro, outras possibilidades. É caríssimo ou botar a segurança em 436 

todas as ruas. Então a gente precisa ter lugares mais equilibrados, que permitam 437 

a gente recuperar e ter cidades mais inteligentes, ter cidadão mais inteligente. 438 

Ele tem que entender e participar da cidade, e nós, oferecer oportunidades de 439 

geração de emprego nos no bairro. Não só emprego mais comum, a gente quer 440 

tecnologia, uma universidade, cultura. Então, tudo que forma a vida, que não é 441 

só emprego. Desde o mais básico, mas tem que ter. Não foi construído nenhum 442 

hotel na cidade, gente, desse plano novo. Qual que é a nossa a nossa virtude, 443 

não se fala que é turismo não se fala que é o turismo? Mas não se fez nenhum 444 

hotel na cidade?!  Não se fez um empreendimento de virtude econômica. E aí 445 

entram, vou pegar um pouco no pé dos construtores, eles vão lá construir 446 

apartamentos, vão embora. Constrói outro apartamento e vão embora. Se é caro, 447 

barato o terreno; eles botam na conta, vão rodando. Agora, o cara que faz um 448 

hotel, fazer um empreendimento e ver qual o objetivo principal: não é vender o 449 

prédio, mas o que está acontecendo dentro deles se vai sair um centro comercial, 450 

vai ser um hotel, isso tem muito valor. É só pegar assim! Quantos empregos que 451 

gera um edifício residencial? os porteiros, o pessoal da limpeza. Um hotel 452 

qualquer que for, é de 100 (cem) /150 (cento e cinquenta) empregados de 453 

diferentes níveis. Desde o pessoal da limpeza até gerentes, queue podem gerar 454 

oportunidades. A gente tem que provocar nos bairros, encontrar as virtudes. De 455 

que que a gente pode dizer ó quer fazer tal tipo de empreendimento que a gente 456 

quer aqui, porque vai ter emprego na comunidade. A gente vai ter que diferenciar 457 

esses empreendimentos para promover eles. Conservar as áreas de 458 

preservação, já falamos isso né. Então tem que manter e reforçar as áreas de 459 
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preservação dentro do plano. Deixar bem seguro isso e oferecer alternativas 460 

para os proprietários, que são donos de áreas de preservação. Alternativas até 461 

de índice ou de alguma coisa que eu possa fazer trocas também, para preservar 462 

(***) aquele, , tal crédito, de ver de crédito de carbono, alguém já deve ter ouvido 463 

falar. Promover a geração e valorização do espaço público aqui na nas áreas do 464 

Rio Vermelho, o Campeche, a Tapera são bairros que tem bastante 465 

irregularidade. Que tem poucos loteamentos e falta áreas públicas, falta lugar 466 

para botar a creche, falta lugar para botar praça. Então como que a gente 467 

poderia, dentro desse sistema de compensações de trocas propiciar esse tipo 468 

de desenvolvimento mobilidade sustentável? como que a gente pode 469 

condicionar e desenvolver o plano para uma linha de promoção da mobilidade 470 

sustentável? Primeiro as pessoas, como andar a pé, facilitar andar a pé, facilitar 471 

andar de bicicleta e depois do transporte coletivo, e por último carro. Se a gente 472 

pensar na cidade para o carro individual a gente nunca vai chegar lá. Então, a 473 

gente tem que sempre começar a tentar reverter a política. De que forma a gente 474 

pode dentro do bairro achar oportunidades para isso. Aí falam para gente assim, 475 

várias reportagens: porque não faz de ciclovia? não faz ciclofaixa? ou falta uma 476 

ligação aqui do norte da ilha até o centro, aí eu fico pensando tudo bem. Mas 477 

são poucos a Ironmen é que vão conseguir pedalar 40 (quarenta) km para ir e 478 

voltar. Mas já, dentro do bairro, se a gente tiver a soluções de empregos, dentro 479 

do bairro e a forma de se deslocar. São bairros mais planos, daí vem o morro, 480 

outro bairro, então dá para pensar essas estratégias. A gente tem buscado onde 481 

é que cabe. Só que tá faltando espaço realmente, está faltando espaço e está 482 

faltando espaço, por causa do plano. O plano diz assim, havia ali é para ter numa 483 

uma calçada maior, é para ter uma ciclofaixa, mas muitos casos não acontecem 484 

porque não conseguimos motivar os proprietários a construir, porque não vale a 485 

pena construir nessas vias principais, porque não tem rendimento. Então a gente 486 

tem muito caso,vou pegar um outro bairro, para não vamos pegar, pessoal aqui 487 

deve conhecer o Campeche, tem lá Avenida Pequeno Príncipe, aquela que vai 488 

direto lá na direção à Ilha do Campeche, no eixo ali, desde 2014 (dois mil e 489 

quatorze) até hoje só foi construído de novo dentro do plano novo, farmácia e os 490 

mercados que cabe no galpão, tudo o resto que tem ali foi coisas que eram ou 491 

do plano antigo ou que eram casas que foram transformadas, viraram vias 492 

principais, que se transformaram no comércio que o bairro precisa. Mas só que 493 

elas não cedem espaço não é para a gente ampliar a via que lá está prevista 494 

ampliar. Então o nosso índice de transformação do plano diretor atual das vias é 495 

baixíssimo em alguns casos é menos de 10% (dez), ou seja, quase 10 (dez)anos 496 

do que o plano está aí a gente não consegue efetivar porque se for desapropriar 497 

conta a gente não paga nunca. Então por que não dizer assim, olha! vamos 498 

pegar esse trechinho aqui do bairro, dessa via que vão incentivar que faça 499 

empreendimentos aqui e, aí, vamos propor uma troca; o senhor me dá um 500 

pedaço de seu Terreno, dá não a gente troca e vou e a gente devolve para você 501 

em vez de fazer espalhado pode fazer 1(um) andar mais alto seria às vezes até 502 

a mesma área construída, não ia causar efeito nenhum. Mas sobraria espaço 503 

para nós ampliar. Mas a pessoa tem que ter motivação, então a gente tem que 504 

incentivar que ela faça a obra a partir de uma troca de compensações, esse tipo 505 
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de coisa. Garantir a segurança jurídica. Aa gente tem muito caso, muito caso de 506 

erro na lei. É um mapa grafado errado. Tem gente que chega lá, Olha só! meu 507 

terreno virou uma praça no mapa, mas não é uma praça, eu tenho esse terreno 508 

da minha vida inteira, veio do meu pai. Alguém errou mapa e a gente precisa da 509 

segurança jurídica para fazer a reversão administrativa sem precisar aprovar 510 

uma lei mudando o mapa. Mas dizer assim, olha! tudo o que for marcado errado, 511 

se for comprovado tem solução. E, aqui no Rio Vermelho tem muita via que está 512 

mal posicionada, que gera dúvida, que não consegue parcelar. Ou aqui, a regra 513 

de divisão de um terreno de família, não existem o terreno da família não 514 

consegue dividir, porque vai dividir uma terra de 5.000 (cinco mil) metros, sei lá, 515 

uma coisa assim, já tem que dar 2,000 (duas mil) de área verde. Aí, o cara, não 516 

vai dividir porque a conta de que, que tem que entregar é mais cara do que vai 517 

restar. Então vai para o irregular. Então a gente tem que separar o que que é 518 

para fazer loteamento, o que que a gente pode promover divisão da terra, desde 519 

que tenha condições de olhar o plano. Identificar tudo o que tiver de erro e tentar 520 

solucionar.Valorizar a arquitetura sustentável, mais um tema para os arquitetos, 521 

e tal. Mas também, no final, vai ser uma conta a pagar.  Tudo bom vereadora? 522 

Como é que está? A Vereadora Mariana que esta aqui (...)no final vai pagar, a 523 

cidade paga uma conta por não propiciar melhores arquiteturas. O cara quer 524 

botar um painel solar que capta energia, uma captação da água da chuva, são 525 

coisas que é um pouquinho mais caro, mas ninguém botar porque a cidade não 526 

incentiva isso. Então a gente quer buscar a promoção disso e, finalmente 527 

promover a inclusão social e redução de desigualdades. Acho que soma 528 

tudo. Soma tudo porque se nós resolvermos melhor os bairros, se 529 

tiver bairro para todo mundo. Para o rico, para o pobre morando, 530 

aliás, a gente consegue superar, dar oportunidades, construir 531 

lugares, criar um bairro cada dia mais feliz. Reduzir conflitos, dar mais 532 

segurança e fundamentalmente, promover a inclusão. Eu finalizo aqui, Carlos 533 

daí se quiseres tocar o resto aí?! Sr. Carlos Alvarenga agradece as explicações 534 

do Sr. Michel, e diz: eu entendo que isso é essencial para a comunidade, 535 

compreender os caminhos que nós estamos trilhando. Antes de dar continuidade 536 

queria cumprimentar algumas autoridades presentes: Vereador Afrânio Boppré, 537 

muito obrigado pela sua presença. Vereadora Mariane, muito obrigado pela sua 538 

presença. Também convida o Vereador Dalmo para compor a mesa, muito 539 

obrigado pela sua presença. Vereadora Carla Ayeres, muito obrigado pela sua 540 

presença. Jean (***) da DVB, obrigado pela sua presença. Queria também 541 

agradecer a presença da Coordenadora Técnica Geral do da Comissão do 542 

Processo de Revisão do Plano Diretor. Sibele Asmmann. Obrigado pela sua 543 

presença do Kalil, também servidor de IPUF, Diretor de Gestão Territorial é da 544 

Cecília, Gerente de Planejamento Urbano do IPUF, obrigado pela sua presença. 545 

Da Sheila, servidora do IPUF, obrigado pela sua presença. Da Maíra e do Pedro, 546 

também, lá atrás, muito obrigado pela presença de vocês. Da FLORAM, Beatriz, 547 

obrigado pela sua presença. Do Bruno (***) também muito obrigado pela sua 548 

presença. Da Guarda Municipal, muito obrigado pela segurança, pelo trabalho 549 

que vocês estão fazendo. Dos Bombeiros, que estão atrás, obrigado pelo pelos 550 
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trabalhos. Da Defesa Civil, da FEPESE que está organizando esse evento, muito 551 

obrigado por todo o trabalho empenhado. Queria também agradecer a presença 552 

do Secretário de Educação Maurício. Da Zena Becker. Do Dr. Luiz Felipe, que é 553 

membro da Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil, 554 

muito obrigado pela sua presença. Vereador Camasão, muito obrigado. Dando 555 

continuidade com essa apresentação que o Michel fez, nós esperamos ter 556 

elucidado um pouco sobre o que nós pensamos da atual problemática que nos 557 

motiva a uma necessidade de mudança e adequação do Plano Diretor em busca 558 

de uma cidade melhor para todos nós. Agora, após os esclarecimentos que 559 

acabamos de ver quanto a esses 10 (dez) pilares ou eixos, que nós pensamos 560 

como orientadores nesse processo de visão, visando a construção dessa 561 

proposta, passaremos um vídeo que vai explicar agora de forma geral os estudos 562 

preliminares que estão sendo desenvolvidos e que ao mesmo tempo que 563 

contemplem; complementam as justificativas anteriormente apresentadas. Essa 564 

diretriz, esses documentos estão divulgados no site oficial. Eles foram 565 

divulgados e publicados com 15 (quinze)dias no site oficial antes da ocorrência 566 

dessa audiência. Qualquer pessoa pode entrar no site e fácil acesso é bem 567 

intuitivo esse site. Então eu peço que passe o vídeo explicativo para as pessoas 568 

entenderem um pouco mais desse processo que nós estamos realizando os 569 

estudos. AUDIOVISUAL EXPLICANDO ESTUDOS TÉCNICOS PARA 570 

REVISÃO PROPOSTA DIRETRIZES DE REVISÃO Estamos apresentando a 571 

diretrizes de revisão do Plano Diretor. Essas diretrizes servirão de base para 572 

acolher as manifestações e sugestões da população. Lembrando que são 13 573 

(treze) audiências distritais, 1 (uma) audiência final e mais a consulta pública que 574 

se dará ao longo de todo o processo. Todas as diretrizes da revisão estarão 575 

sendo apresentadas junto com os outros materiais no site disponibilizado para o 576 

Plano Diretor. Importante frisar que estamos em revisão da Lei 482 (quatrocentos 577 

e oitenta e dois), ou seja, é a parte dela que deve se dar toda a avaliação. As 578 

diretrizes gerais servem de orientação conceitual geral, grandes temas e o que 579 

a gente pode buscar melhorar na lei. Isso servirá também para os distritos. 580 

Estamos apresentando um conceito geral de possibilidade, os quais através da 581 

consulta e audiências públicas, a população poderá se manifestar, mas também 582 

poderá e deverá propor inovações. Outros temas que podem ser incluídos na 583 

reestruturação do Plano Diretor. Somente a partir das consultas e audiências 584 

públicas, com análise técnica é que será feita uma estruturação final da proposta. 585 

A consulta pública e as audiências públicas formam a base de análise de 586 

demandas comunitárias. Isso tudo será integrado com uma leitura técnica, junto 587 

com diagnóstico final que formará as bases para estruturação e consolidação da 588 

proposta. Essa proposta que será encaminhada, tanto para apreciação do 589 

Conselho da Cidade, e posterior à ele, a apreciação da Câmara de Vereadores. 590 

Precisamos encontrar formas de ajustar o Plano Diretor. Precisamos que a 591 

população nos ajude a encontrar as maneiras de realizar ajustes e correções de 592 

erros materiais, como melhorar dispositivos que permitam uma melhor gestão do 593 

território, como promover a sustentabilidade ambiental, social, cultural, 594 

econômica e política do município, que embora previsto no plano, não tem sido 595 

eficiente por motivos do próprio plano. Ou seja, o plano produz dificuldade de 596 
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implementação dessa política. Além disso, é necessário e extremamente 597 

importante, encontrar maneiras dentro do Plano Diretor que garantam a 598 

valorização, evitem a ocupação irregular das áreas de proteção permanente. 599 

Precisamos identificar forma de desenvolver bairros mais completos, ou seja, 600 

oferecer mais comércio e serviços na escala adequada de cada lugar ponto isso 601 

aumenta a vitalidade a segurança e as oportunidades econômicas para toda 602 

população que vive naquele bairro. Identificamos também que é necessário 603 

buscar instrumentos no Plano Diretor, que garantam a qualificação e maior 604 

acesso à orla. Além disso, é extremamente relevante e importante que nós 605 

tenhamos terras mais baratas, terrenos mais baratos e acesso à moradia 606 

também mais barato, ou seja, o Plano Diretor tem que encontrar maneiras de 607 

efetivar essa política. É necessário mudar um pouco a diretriz do plano que 608 

favorece o uso dos automóveis individuais. Como por exemplo, a redução do 609 

número de vagas estacionamento. Existem imóveis, que muito pequenos 610 

precisam um excedente de vagas, isso gera até um preço maior dos imóveis. Ou 611 

seja, mudar a política de estacionamentos, mudar a forma como que propomos 612 

as vias é fundamental para que a gente favoreça os modais alternativos ao uso 613 

do automóvel individual. Nós precisaremos também adequar as políticas e o 614 

sistema viário com o modelo baseado do que a gente chama de DOTS - 615 

Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável, ou seja, reconfigurar 616 

território, reconfigurar os bairros, e para que o sistema viário atenda 617 

principalmente ao caminhar, ao usar a bicicleta, e transporte coletivo. 618 

Precisamos saber claramente o plano para alcançar uma melhor qualidade da 619 

arquitetura. O que seria isso? Hoje nós temos uma série de regras, detalhamento 620 

que inibem boas práticas de arquitetura mais sustentável. Por exemplo, não 621 

existe nenhum incentivo para aplicação de novas tecnologias da arquitetura, 622 

também as regras de afastamento de forma geral inibem e produzem sempre 623 

arquitetura meio igual. A gente, por exemplo, inibe beirais, áreas sombreadas, 624 

elementos de fachada, que poderiam melhorar como um todo a ambiência da 625 

arquitetura na cidade. Fora isso também a gente tem que privilegiar ações que 626 

façam uma integração melhor entre o edifício e a cidade.  Como por exemplo, o 627 

que a gente chama de áreas de fruição, fachadas ativas, ou seja, que a cidade 628 

se conecte mais com arquitetura e que tenha menos muros e mais vida nas vias 629 

da cidade. É necessário revisar o Plano Diretor com busca de uma maior 630 

regularidade do uso do solo, ou seja, permitindo de forma rápida e efetiva aquilo 631 

e as atividades que os bairros precisam e que não causam impacto, mas sim 632 

que tragam melhorias da vida como um todo. Também mecanismos de controle 633 

da densidade e a forma de ocupação do território. Para tanto, precisamos revisar 634 

de forma geral o plano encontrando tudo aquilo que tiver o conflito normativo, 635 

para que a gente ofereça maior segurança jurídica, tanto ao município, quanto 636 

ao próprio cidadão. A revisão do Plano Diretor é uma ótima oportunidade 637 

também, para trazer inovações sobre aquilo que já existe no próprio plano, trazer 638 

renovações de alguns instrumentos que ali estão previstos, por exemplo, arte 639 

pública, uso misto, ou seja, tudo que possa melhorar as políticas que já existem, 640 

e a gente encontrar algumas inovações para que elas se tornem eficientes. Ou 641 

ainda possam ser criadas outras inovações que garantam e busquem equilíbrio 642 
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do desenvolvimento das cidades, sempre respeitando, como falamos antes, a 643 

diversidade e a característica de cada lugar. Para propor mudanças é importante 644 

observar como a cidade tem crescido ao longo do tempo. Veja que temos uma 645 

população que cresce de forma linear ao longo do tempo, mas que tem se 646 

espalhado muito para todos os bairros da cidade. Isso gera todo tipo de 647 

problema, se não for feito de forma adequada. Essas duas imagens ajudam a 648 

esclarecer bastante o problema que a cidade tem vivido. Enquanto na margem 649 

esquerda a gente tem a concentração de atividades comerciais de serviços, ou 650 

seja, emprego para população, muito focado na região central, ali hoje está mais 651 

vermelhinho, os bairros tem muito pouco de ofertas nesse sentido. A população 652 

residencial, ou seja, onde as pessoas moram já se distribui bem mais no 653 

território. Veja, aqui temos lugares já com bastante concentração, mas faltam ali 654 

às oportunidades econômicas para se tornar bairros completos. Ou seja, o plano 655 

diretor vai ter que discutir de alguma forma os mecanismos de readequação. 656 

Nossos estudos têm indicado a conformação de diferentes escalas de 657 

centralidade, porém muito aquém da qualidade necessária para atender a 658 

população que vive ao entorno delas. O tema de centralidade inclusive já é tema 659 

do próprio plano diretor. O Plano Diretor diz que temos que observar 660 

multicentralidades em todo o território, porém não oferece os instrumentos para 661 

que isso aconteça. O próprio plano inibe aquilo que ele diz que tem que 662 

acontecer e assim a cada dia que passa a cidade parece que está cada vez mais 663 

distante de alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, como por 664 

exemplo, o trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação, 665 

infraestrutura, redução das desigualdades, cidade de comunidade sustentáveis. 666 

Essas por exemplo afetam todas as outras e é necessário revisar esse modelo. 667 

Para tanto, a gente acredita que a diretrizes orientadoras da revisão, devem 668 

buscar um modelo que já está previsto no próprio plano. Nós precisamos é criar 669 

as condições para que isso aconteça. Ou seja, a grande pergunta que fica: como 670 

podemos propor adequações para que os distritos consigam contribuir nessa 671 

visão integrada de cidade? Como a gente pode propor adequações para que os 672 

distritos criem bairros mais completos? Acreditamos que utilizando os dois 673 

conceitos integrados o DOTS e o bairro completo conseguirão oferecer uma 674 

forma de reconduzir o planejamento e o desenvolvimento da cidade. O DOTS é 675 

Desenvolvimento Orientado ao Transporte e a gente agora vai explicar como 676 

isso pode ajudar para que a gente consiga orientar a revisão do plano diretor. O 677 

DOTS, Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável é uma estratégia 678 

de planejamento que tem sido adotada em muitas cidades, aqui no Brasil e fora 679 

do Brasil, principalmente. Ele traz consigo estratégias de desenvolvimento 680 

integrado entre mobilidade e planejamento urbano. A gente acredita que seja 681 

uma ferramenta interessante e fundamental para reorganizar os nossos bairros. 682 

Ela propõe, por exemplo, conectar mais a cidade, em especial ao longo daquelas 683 

vias ou eixos que configuram o transporte coletivo de massa. Os ônibus, no caso 684 

de Florianópolis, em outras cidades, por exemplo, são muito comuns o 685 

desenvolvimento ao redor de estações de metrô. O Adensamento. Adensar a 686 

cidade não significa construir prédios para todo lugar e subir gabaritos de forma 687 

desenfreada. Pelo contrário, a partir desses eixos mais integrados que o DOTS 688 
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identifica, é possível criar condições de adensamento, ou seja, crescer o 689 

gabarito, respeitando a escala de cada bairro, sua perspectiva de crescimento e 690 

adequação, naturalmente ao seu lugar. Os adensamentos próximos às vias de 691 

transportes geram uma facilidade para que promova o transporte coletivo como 692 

prioridade. O transporte coletivo no DOTS é essencial, ele se soma a outros 693 

modais de transporte, não pode ser pensado só o transporte coletivo, mas sim 694 

especialmente, os modais mais sustentáveis como a bicicleta e o andar. 695 

Transportar as pessoas de um lugar para outro, de forma eficiente, é 696 

fundamental para que a gente consiga mudar a cidade. Isso envolve alterações 697 

de conexão no território, ou seja, mais perto ali no bairro. Mudar aquela rua, que 698 

a gente consiga valorizar ela para o pedestre, para que a gente consiga conectar 699 

mais as vias entre si. É muito comum, por exemplo, aqui em alguns bairros 700 

termos longas servidões, sem conexões entre elas. Isso gera movimentos 701 

bastante grandes do pedestre e, as dificuldades às vezes de acessar serviços, 702 

lugares de comércio, acabando muitas vezes as pessoas optando de usar o 703 

automóvel até para visitar o vizinho ou ir até o comércio comprar alguma coisa 704 

para o uso do dia a dia. Então é fundamental reconectar os bairros, promover 705 

sempre as pessoas em primeiro lugar. É fundamental também junto dos DOTS 706 

a mistura de usos, ou seja, a partir da orientação do desenvolvimento focado no 707 

mix de atividades que podem ser feitas no bairro. Não precisa separar tudo 708 

porque tem que morar longe do lugar de trabalho? Porque tem que morar longe 709 

do lugar que a gente vai comprar as coisas que a gente precisa no dia a dia? 710 

Então a ideia que sempre se busca é que pelo menos em alguns eixos desses 711 

bairros a gente consiga fazer um mix de uso ou seja morar, trabalhar, ter o 712 

comércio, tudo perto, tudo junto e se possível no mesmo edifício. Também é 713 

importante fazer a mistura das pessoas que moram no bairro, ou seja, a gente 714 

tem que oferecer mistura de padrão social. Nós precisamos ter habitações a 715 

preços acessíveis para que os bairros criem condições de absorver pessoas com 716 

baixa renda, porque senão cada vez mais elas morarão mais longe dos eixos de 717 

transporte, cada vez mais irão para aquelas áreas de proteção ambiental. Aa 718 

gente tem que trazer as pessoas e incluir as pessoas dentro dos bairros. Todos 719 

têm o direito à cidade. A promoção da bicicleta como meio de transporte é uma 720 

das estratégias fundamentais do desenvolvimento orientado ao transporte 721 

sustentável. Usar a bike pode ser uma alternativa bastante eficiente para fazer 722 

aquela distância mais longa, que dificilmente conseguiria fazer a pé, e que hoje 723 

muitas vezes as pessoas preferem fazer de automóvel e com isso reduzir o uso 724 

do automóvel é uma estratégia fundamental. A gente tem que ir mudando a 725 

cidade, tem que ir mudando os bairros, para retirar aquilo que é destinado 726 

simplesmente para uso do automóvel. A gente tem que redesenhar os lugares e 727 

reconfigurar os bairros para que se promova o andar a pé. Ou seja, a gente 728 

precisa ter uma cidade e os bairros para as pessoas. Agora de que forma a gente 729 

pode aplicar esses conceitos de desenvolvimento orientado ao transporte 730 

sustentável dentro dos nossos bairros? A ideia é identificar as carências dos 731 

bairros, mas também as oportunidades. As carências seriam, por exemplo, 732 

praças, uso da bicicleta, estão incentivadas ou não se a gente precisa mais 733 

espaço para elas, conexão entre vias, melhoria de infraestrutura como um todo. 734 
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Se falta habitação social, se a gente pode criar um corredor de ônibus e assim 735 

por diante. E as oportunidades também. Se cabe, onde cabe, de que forma que 736 

a gente pode conseguir. Isso tudo está sendo realizado dentro do diagnóstico. 737 

Porém para esse diagnóstico técnico, a gente quer a opinião da população para 738 

que ajude a identificar essas necessidades, e a participação nas audiências e 739 

na consulta pública é fundamental. Falando de oportunidades, temos que 740 

identificar aquelas vias que organizam o bairro em suas diferentes escalas, ou 741 

seja, desde as mais principais, até aquelas mais locais, mas que tem também 742 

sua importância e, a partir delas, identificar de que forma podemos utilizar para 743 

desenvolver o conceito de DOTS. O conceito DOTS vai provavelmente conduzir 744 

a uma seleção de setores que poderão receber incentivos. Pensando na ideia 745 

de concentração, de ocupação, e não o espalhamento, podemos selecionar vias 746 

ou até mesmo trechos de vias que poderão receber algum incentivo construtivo, 747 

que seria utilizado para compensar trocas daquilo que o bairro necessita. É 748 

possível pensar no sistema de incentivos e contrapartidas, ou seja, aliando 749 

carências com oportunidades. Por que não pensar numa troca de índices 750 

construtivos para criar aquela infraestrutura que o bairro necessita.  No processo 751 

de identificação das vias que tem potencial de ser organizadoras dos bairros 752 

estamos analisando o cenário tendencial destas. Olhando o que está previsto 753 

dentro do plano diretor, vendo se essa via conforme previsto, está sendo 754 

alcançada. Se a transformação que também está prevista no plano diretor, está 755 

acontecendo. Isso integrado à análise de centralidades vai nos dar uma proposta 756 

integrada da via e o equilíbrio para o adensamento específico de cada lugar, 757 

também buscando uma adequada política de compensações. As vias, as ruas 758 

de uma cidade, são parte importante da sua rede de espaços públicos, que tem 759 

como função de conectar pessoas, lugares, oportunidades, ou seja, fazer a vida 760 

fluir. A gente pode ter vias de diferentes escalas, desde aquelas mais locais onde 761 

todos se conhecem, onde nos identificamos como vizinhos, onde brincamos na 762 

rua, por exemplo, até outras que começam a ter pequenos comércios, serviços 763 

e que já começa a organizar a vida do bairro. Ou ainda aquelas que seriam uma 764 

rede principal que organiza os fluxos principais deste bairro, ou seja, os principais 765 

eixos do transporte coletivo e suas centralidades e chegar até aquelas que 766 

integram a cidade como um todo. A gente precisa ter clareza dessas escalas, 767 

desse tipo de via para conseguir organizar os nossos bairros e também identificar 768 

quais dessas tem a melhor característica para ser reorganizada, dentro da 769 

revisão do Plano Diretor. O sistema de troca e compensações por incentivos que 770 

já foi falado é instrumento previsto no Estatuto das Cidades e também no nosso 771 

Plano Diretor. Ele é o que chamamos outorga onerosa do direito de construir, ou 772 

seja, normalmente o terreno, a gente tem o direito de construir área igual ao 773 

próprio terreno, por exemplo, um terreno de 300 (trezentos)m², permite construir, 774 

quando índice básico for 1.300 um mil e trezentos) m² de construção. A outorga 775 

onerosa do direito de construir por sua vez é uma concessão emitida, que 776 

permite que a gente construa mais do que o índice básico, desde que seja feito 777 

o pagamento de uma contrapartida financeira, um depósito direto no fundo 778 

municipal. As contrapartidas da outorga também podem ser aplicadas em 779 

investimento no local da obra. Então a estratégia que imaginamos é agregar uma 780 
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outorga incentivada para aplicar naquilo que o bairro precisa, é uma outorga 781 

geral. Isso geraria possibilidade de investimentos naquilo que um bairro mais 782 

precisa. Por exemplo, podemos ter oportunidades para a melhoria de geração 783 

de espaços públicos, melhor infraestrutura, melhor habitação social, entre 784 

outras. Isso tudo ajuda a conformar um bairro completo e integra o conceito de 785 

DOTS. As alterações do plano diretor podem trazer bairros e uma cidade melhor, 786 

com valorização das áreas ambientais, valorização do patrimônio histórico, 787 

aumentar conectividades, ocupação de vazios, incentivar o parcelamento, criar 788 

uma melhor infraestrutura dos bairros com uma mobilidade sustentável, melhorar 789 

as conectividades de ruas locais, gerando inclusive a possibilidade de pequenas 790 

praças, incentivar em definitivo a habitação social, investir nos equipamentos 791 

comunitários de infraestrutura, que são necessários para a vida dos bairros. 792 

Definimos quatro etapas fundamentais para a proposta dos distritos a começar 793 

pelo seu diagnóstico, que busca identificar as carências e oportunidades. Aqui a 794 

leitura comunitária e a participação social são fundamentais para identificar as 795 

escalas e as virtudes das vias, através de uma análise técnica, mas também 796 

colhendo a opinião da comunidade, para então, entender de que forma podemos 797 

incentivar quais os limites de cada lugar, as virtudes de cada lugar, para que a gente 798 

possa responder as carências daquele bairro. O conteúdo do referido vídeo poderá ser 799 
acessado no site http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/noticias.php#campanhas.Sr. Carlos 800 
Alvarenga retoma a fala dizendo: Dando continuidade então é essa dinâmica é que nós 801 
fizemos da audiência até agora todas essas diretrizes raciocínios que nós empregamos 802 

em nos vídeos, a apresentação do Michel, nós fizemos em todos os Distritos. É igual 803 
para todo mundo. Essa é raciocínios é para Florianópolis. Agora nós vamos passar um 804 
vídeo que é específico de nossas ideias para o Distrito do de São João do Rio Vermelho. 805 
Então eu peço atenção a todos para que acompanhe o próximo vídeo que é específico 806 

do Distrito, e logo depois nós vamos fazer um intervalo para encerramento das 807 
inscrições, ou é na verdade até dar uma continuidade das inscrições, porque as 808 
inscrições só vão se encerrar às 20h50min (vinte horas e cinquenta minutos) mas para 809 
que todos após terem conhecimento de tudo todo o caminho que nós estamos trilhando. 810 

Aqueles que decidiram se manifestar deve ir até a mesa, até o profissional da FEPESE 811 
que estão de preto, devidamente identificado, para fazer as inscrições. Então, peço que 812 
permaneçam em silêncio e vamos acompanhar agora o vídeo do Distrito do Rio 813 
Vermelho. PROPOSTA PRELIMINAR DIRESTRIZES DE REVISÃO PARA O 814 

DISTRITO DE SÃO JOÃORIO VERMELHO. A partir do diagnóstico preliminar de cada 815 
distrito buscou-se identificar padrões de uso e ocupação do território para vias 816 
selecionadas, assim como as morfologias urbanas de cada localidade. Avaliou se 817 
também, como o plano diretor atual tem sido pouco efetivo e como suas projeções e 818 

regulamentações, estão distantes daquilo que se percebe e necessita a cidade. Ao não 819 
ser efetivo quanto à implantação de novos empreendimentos, o próprio plano tem 820 
limitado as condições necessárias que permitam a transformação dos bairros a partir, 821 
por exemplo, da implantação dos perfis viários. Com isso foram feitos diagnósticos 822 

preliminares de carências e potencialidades, de limites territoriais, uso do solo, estrutura 823 
fundiária, ocupação do solo, habitação de interesse social (HIS), áreas de especial 824 
interesse social (AEIS), e zonas especiais de interesse social (ZEIS), como aparecem 825 
na tela. Também foram analisados os equipamentos públicos, os espaços públicos, 826 

empregos e serviços, e aspectos socioeconômicos do Distrito Além de paisagem e 827 
patrimônio, proteção ambiental, mobilidade, transporte coletivo e mobilidade ativa, que 828 
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você pode acompanhar aí na tela. As pré-propostas preveem aplicação de instrumento 829 
de outorga onerosa, que é a autorização de construir a mais sobre contrapartida 830 
financeira, ou seja, o proprietário é autorizado a construir a mais que o limite previsto no 831 
plano diretor, porém, dentro dos limites características e necessidades da rua. Em troca 832 

ele fornece a implantação de, por exemplo, um espaço público, melhorias na mobilidade, 833 
ampliação da oferta de empregos e serviços na região, entre outros. Por exemplo, a 834 
Rua Cândido Pereira dos Anjos (Travessão), na localidade do Rio Vermelho, no distrito 835 
de São João do Rio Vermelho, tem no plano diretor a caixa de rua com largura prevista 836 

de 20,05m (vinte vírgula zero cinco) mas, atualmente fica entre 7 (sete) e 8 (oito) 837 

metros. Sem acostamento, sem ciclofaixa e ciclo rota, passeios entre 1,50 (um 838 

vírgula cinquenta) metros a 2,80 (dois vírgula oitenta )metros de largura são 839 

inexistentes em alguns trechos. Esta rua, com muitas vias transversais longas e 840 

estreitas, tem poucas ou quase nenhuma conexão entre elas. Com os incentivos, 841 

como a outorga onerosa, existirá um estímulo para que o que prevê o plano 842 

diretor, seja executado e torne o bairro mais completo. Após a análise prévia, um 843 

local do distrito foi identificado como centralidade ou possível centralidade: Rio 844 

Vermelho. Neste local foram destacadas as áreas e vias que possuem potencial 845 

de servir em diferentes níveis como centralidade de bairro a esta região. No Rio 846 

Vermelho, foram identificados os seguintes locais mostrados neste mapa, com 847 

potencial para receber incentivos: A - Rodovia João Gualberto Soares, B - Rua 848 

Cândido Pereira dos Anjos, C - Servidão Lua Branca, D - Servidão Henrique 849 

Thomás Nunes, E - Rua Luiz Duarte Soares, F - Rua Alzira Rosa Aguiar. As 850 

áreas onde já é permitida a construção de no máximo 2 (dois) pavimentos, 851 

poderão somar mediante outorga onerosa, até 2 (dois) pavimentos. chegando a 852 

altura máxima de 4 (quatro) pavimentos com os incentivos. Já as áreas aonde é 853 

permitida a construção de no máximo 3 (três) pavimentos, poderão somar até 2 854 

(dois)pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando altura máxima de 5 855 

(cinco) pavimentos com os incentivos. as áreas onde já é permitida a construção 856 

de no máximo 4 (quatro)pavimentos, poderão somar 2 (dois) pavimentos 857 

mediante outorga onerosa, totalizando 6 (seis) pavimentos com os incentivos 858 

aplicados. Vias integradoras e centrais poderão ter acréscimo de mais um 859 

pavimento no limite máximo do seu zoneamento, mediante outorga de 860 

desenvolvimento econômico. Importante ressaltar que a revisão não está 861 

propondo a alteração de zoneamento e, que as alterações estão sendo 862 

propostas previamente, apenas nos locais indicados nos mapas. As propostas 863 

estão em discussão e serão encaminhadas somente após a participação da 864 

comunidade, que irá colaborar com os estudos. Depois das audiências e 865 

encerramento da consulta pública, tecnicamente serão analisados os cenários 866 

com o impacto das propostas e consolidado o texto final. Os incentivos (índices 867 

e gabaritos da área) aplicados conforme a proposta impactarão 14,40% 868 

(quatorze vírgula quatorze) da área urbanizada existente neste distrito.  O 869 

conteúdo do referido vídeo poderá ser acessado no site 870 

http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/noticias.php#campanhas.   Sr. Carlos Alvarenga 871 

ressalta que finalizada a apresentação desses trabalhos efetuados pela 872 

Prefeitura passaremos para suas manifestações públicas por ordem de 873 

inscrição. Importante relembrar que as inscrições estarão disponíveis somente 874 
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até as 20h50 min (vinte horas e cinquenta minutos), após esse horário não serão 875 

aceitas novas inscrições para a fala. Eu chamarei pela ordem de inscrição. 876 

Faremos então agora uma pausa de 10 (dez) minutos de um modo só para 877 

organizarmos a participação das pessoas. Quem estiver querendo se inscrever 878 

ou quiser beber uma água, usar o banheiro. A gente já volta com as 879 

manifestações obrigada. No período do intervalo foi apresentado novamente o 880 

vídeo das regras, cito vídeo. AUDIOVISUAL que apresenta as REGRA DAS 881 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. O conteúdo do referido vídeo poderá ser acessado 882 

no site http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/noticias.php#campanhasl. Sr. Carlos 883 

Alvarenga retoma as atividades. Pessoal, vou pedir para todo mundo ir 884 

voltando para os seus lugares aos poucos para nós começarmos as 885 

manifestações. Novamente pessoal, vou pedir para todos irem sentando 886 

ocupando seus assentos para a gente ouvir a comunidade, ao final das contas é 887 

isso que nós viemos aqui fazer. Pessoal, pessoal, vamos voltar e sentar para a 888 

gente escutar as manifestações da comunidade, por favor. Vereador Dalmo, 889 

vereador você consegue compor a mesa novamente? Vereador João Luiz da 890 

Bega? Só vou explicar então as regras das manifestações, como é que vai 891 

funcionar? Eu vou chamar de 4 (quatro) em 4 (quatro) e ali na frente aqui da 892 

mesa tem 2 (dois) púlpitos, um para os números pares e outro os números 893 

ímpares. Pessoal, vamos tomar assento para a gente iniciar as manifestações, 894 

por gentileza. Para conseguir explicar as regras claras e o pessoal compreender 895 

como é que vão funcionar as manifestações. Vereador Marquito, vamos 896 

participar da audiência e pedir o pessoal? Se puder me ajudar, para todo mundo 897 

escutar as regras aqui e a gente prestar atenção nos anúncios que eu vou fazer 898 

para como participar agora das manifestações. O pessoal que está aí fora vamos 899 

entrar para nós compreendermos as regras. Aqui à frente tem 2 (dois) púlpitos, 900 

um é par e outro é números ímpares, vou te chamar de 4 (quatro) em 4 (quatro), 901 

as pessoas vão fazendo fila, número 1 (um), número 2 (dois), número 3 (três) e 902 

número 4 (quatro), e assim que chegar no quarto eu vou chamar de 4 em 4 e a 903 

gente vai escutar as pessoas, cidadãos de forma geral vão ter 2 (dois) minutos 904 

para falar e 30 (trinta) segundos para encerrar o seu raciocínio, aqueles que 905 

foram representantes da entidade ou os vereadores terão 5 (cinco) minutos para 906 

falar, mesmo tempo para encerrar o seu raciocínio. Primeiro a falar, os primeiros 907 

4 (quatro): Sílvia Holanda Brusec, Juan Antonio Altamirano Flores, Beatriz 908 

Aparecida de Souza e Sheila Andreia Boeira Del’Corso. Então o primeiro número 909 

1 (um), Sílvia Holanda, 2 (dois) minutos para falar. Vamos todos fazer silêncio e 910 

escutar a cidadã, por favor. Só no microfone. O Sr. Carlos Leonardo da Costa 911 

Alvarenga passa a palavra para Sr. Silvia Holanda: Alô alô alô, boa noite a 912 

todos. Sou Silvia Holanda. Proprietária do terreno na Rua Carambolas, é no Rio 913 

Vermelho, área que era de passo e não há vegetação nativa há mais de 100 914 

(cem) anos. Esse terreno ele foi desmembrado há mais de 30 (trint) anos, todos 915 

os terrenos tem escritura pública, pagamos impostos e hoje não podemos 916 

construir. Houve um erro na medição e foi colocado como área de APP, mas as 917 

ruas laterais hoje são a APL. Então pedimos que seja corrigido, como o terreno 918 

tem 1000 m² (mil metros quadrados), aceitamos que seja APL.” Só isso? Então 919 

tá, muito obrigado pela sua fala. Próximo Juan Antonio, por 2 (dois) minutos. 920 
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“Boa noite a todos, veio salientar que o bairro de Rio Vermelho ocupa uma área 921 

em termos geológicos, assim do tipo de solo, uma área muito privilegiada porque 922 

ela permite assim o desenvolvimento à urbanização com muita segurança, e 923 

tendo em conta esse aspecto a gente participou de um projeto que a gente 924 

elaborou Cartas de Geotécnicas de Aptidão, um convênio com a Universidade 925 

Federal de Santa Catarina e o Ministério das Cidades. E o que eu estava 926 

pleiteando sempre, é, levando em conta essa qualidade de solo que a gente tem 927 

para construção civil e a preservação das características da cultura açoriana né, 928 

principalmente. A gente faz parte de uma Associação de Criadores de Cavalos 929 

e Cavaleiros, ACADE, e diz que se percebe essa cultura típica aqui dessa área 930 

rural né, tipicamente rural de Rio Vermelho. Era isso.” Muito obrigado, próxima 931 

Beatriz Aparecida de Souza, 2 (dois) minutos. “Boa noite a todos, meu nome é 932 

Beatriz, sou da Servidão Brasiliano Francisco de Barcelos, uma das ruas hoje 933 

considerada como clandestina. É, motivo que a gente vem lutando para que 934 

possa a dar uma dignidade para os moradores, aonde podemos ter água, luz né, 935 

pagar nossos impostos né, porque muitos fomos humilhados, em que onde todos 936 

compraram, ninguém invadiu, ninguém é clandestino, como fomos acusados, até 937 

pelas emissoras de TV e o que a gente luta hoje é para provar que temos direito 938 

de água e luz. Porque somos moradores que saímos de manhã e voltamos à 939 

tarde do serviço e queremos uma moradia digna, sim. Fizemos, compramos, 940 

ninguém invadiu. O nosso contrato de compra e venda foi lavrado no cartório 941 

como manda a lei, assinado embaixo, eu acho que uma das coisas, aqui 942 

presente falando para vocês, que deveria ser modificado, seria o negócio do 943 

contrato de compra e venda, que a hora em que o comprador fosse vender para 944 

qualquer um morador ou para o cliente, teria que provar que aquele imóvel não 945 

teria dívida na prefeitura e também não teria nenhuma restrição, como é APP e 946 

nem APL, sim podendo construir para que nenhum morador, que são geralmente 947 

moradores de baixas mais baixas, que não tem condições, só tem condições de 948 

comprar um só terreno, que eles possam sim ter uma moradia digna. É isso o 949 

que eu mais luto e como moradora do Rio Vermelho há 20 (vinte) anos, eu quero 950 

uma moradia digna para as pessoas da minha rua e várias ruas que hoje não 951 

tem água e luz. Obrigada.” Obrigado você pela sua manifestação, antes de 952 

chamar aos próximos 4 (quatro), cumprimentar as autoridades Leonardo Bastos, 953 

assessor técnico do IPUF, Roseneide Borba, voluntária diretora da ACIF, o 954 

vereador Adrianinho, vereador Diácono Ricardo, muito obrigado pela presença 955 

de vocês. Os próximos 4 (quatro)antes de chamar a palavra a Sheila Andreia, 956 

serão a Roseneide representando a ACIF, Leo Roberto de Almeida, Ângela 957 

Maria Franz e Felipe Geremias. Pode falar por 2 minutos, Sheila Andreia Boeira 958 

Del’Corso. Sheila? Sheila? Então, próximo Roseneide Borba, por 5 959 

(cinco)minutos, da ACIF. “Boa noite a todos, eu me chamo Roseneide Borba, eu 960 

estou aqui representando a ACIF, Associação Empresarial e Comercial da 961 

Regional Ingleses, mas eu estou aqui representando o ACIF não só por ela ser 962 

uma associação comercial, mas porque eu Roseneide moro aqui no bairro do 963 

Rio Vermelho há mais de 10 anos, sou moradora e sou empresária também aqui 964 

no bairro e por isso conheço também, assim como todos vocês aqui, quais são 965 

as nossas necessidades, necessidades dos moradores e não necessidades 966 
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partidárias. Nesses últimos anos o nosso bairro cresceu, todo mundo aqui pôde 967 

avaliar e infelizmente esse crescimento não foi organizado, e por isso nós 968 

estamos aqui para revisar o plano diretor. Muitas famílias moram aqui de forma 969 

irregular por dificuldade da sua regularização, por preços altos dos imóveis, e 970 

que na sua maioria são de escrituras de posses e essas posses são de posses 971 

e outras posses, e a gente nunca consegue encontrar o dono efetivo disso. Seja 972 

também pela falta de habitação popular, o que acaba ocasionando algumas 973 

invasões de áreas de preservação, ou seja, nós precisamos adequar os nossos 974 

bairros às nossas necessidades, as quais, enquanto associação da ACIF, nós 975 

erguemos os 4 (quatro) pilares que é: a conservação ambiental, o 976 

desenvolvimento social, o planejamento urbano e o crescimento econômico. A 977 

conservação social que é a qualidade e também a preservação do nosso meio 978 

ambiente, da nossa vegetação aqui do bairro do Rio Vermelho. O 979 

desenvolvimento social onde nós possamos ter qualidade de vida e inclusão 980 

social também, como mais médicos em nossos postos de saúde, mais áreas de 981 

lazer com infraestrutura, e não só um espaço para que a gente possa levar as 982 

crianças, precisa de infraestrutura nessas áreas, abastecimento de água de 983 

forma regular, saneamento básico e promoção da cultura local, No planejamento 984 

urbano nós temos a funcionalidade de poder morar e trabalhar no nosso bairro, 985 

porque nós saímos e geramos deslocamentos, trânsitos, porque nós não temos 986 

aqui comércio que possa gerar emprego e renda para que possamos trabalhar, 987 

e consumir, e gastar no nosso próximo próprio bairro, criação de ciclovias para 988 

que a gente possa fazer, porque daqui a inglês dá sim para fazer uma ciclovia, 989 

é possível para todos, habitação social, projetos com a identidade do nosso 990 

bairro e não tirando a identidade do nosso bairro com outros projetos culturais, 991 

calçadas, acessibilidade e combate a obras irregulares, proporcionando formas 992 

de regular e não só destruindo essas obras. O crescimento econômico que é 993 

para aumentar a capacidade produtiva do nosso bairro elevando o nível de 994 

atividade econômica, elevando o nível de atividade econômica trazendo mais 995 

empresas e empresários aqui nós podemos ocupar e gerar emprego e renda 996 

para todas as famílias, fomento e principalmente o respeito ao comércio já 997 

existente que é o nosso comércio local, facilitando assim o empreendedorismo, 998 

o acesso a tecnologia, a promoção de nossas feiras com os nossos produtos da 999 

nossa região e a segurança jurídica que também já foi citada aqui. Fica nesse 1000 

momento final, é enquanto moradores de Florianópolis, nós queremos, nós 1001 

desejamos bairros desenvolvidos, bairros inteligentes, bairros sustentáveis, aqui 1002 

no Rio Vermelho e a mudança está na ação de cada um aqui e também pode 1003 

estar na omissão de cada um aqui, as duas ações vão gerar impacto para o 1004 

nosso bairro. Obrigada pela atenção.” Nós que agradecemos, Leo Roberto de 1005 

Almeida por 2 (dois) minutos. “Olá, boa noite. Meu nome é Leo, eu tenho uma 1006 

preocupação que acho que de todos nós, por exemplo podia dar é a 1007 

pavimentação das nossas ruas, das nossas servidões né, está indo mas não tão 1008 

rápido como a gente gostaria. No entanto, existe servidões aqui, a Acilde Silva, 1009 

que na prefeitura ela é dada como já pavimentada e ela não está pavimentada, 1010 

inclusive a máquina de terraplanagem vai lá para tentar dar uma melhorada né. 1011 

O que eu quero dizer com isso, é que tem que ser, o plano diretor tem que ter 1012 
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um diagnóstico mais preciso, porque se não tiver diagnóstico preciso a gente vai 1013 

gastar, a gente não né, nós mesmos, o nosso imposto, nós vamos gastar dinheiro 1014 

com coisas que não tem tanta importância. Então eu gostaria que esses diagnósticos 1015 
fossem feito com uma qualidade não só com o que está sendo solicitado aqui, que ele 1016 
tivesse uma preocupação profunda, que a gente no final, a gente acredita que isso vai 1017 
ser feito né, e a gente fica esperando, muitos de nós como da minha idade, que já tem 1018 

essa esperança que não acaba mais, mas a gente fica sempre batendo a bola na 1019 

trave e nunca acontece nada de benfeitoria exata para nós, tá certo? Tá, muito 1020 

obrigado.” Nós que agradecemos, Ângela Maria Franz, por 2 (dois) minutos. 1021 

“Boa noite a todos e às autoridades aqui representadas, eu como servidora 1022 

pública, eu espero que esse plano diretor não tenha sido feito por servidores de 1023 

carreira, eu acompanhei o plano diretor a vida toda no Estreito e por mais que a 1024 

gente tivesse dificuldade, a gente tinha uma pequena discussão, e a discussão 1025 

dentro do projeto participativo, que é o povo que dizia o que a prefeitura, paga 1026 

por nós, teria que fazer. Hoje a gente vê em alguns gabinetes fechados, para 1027 

estar aqui discutindo, tendo o Ministério Público, aí para cima, porque se não 1028 

discutia, e eu quero dizer que chega das nossas vidas serem discutidas por 1029 

ações comerciais e industriais, ela tem que ser discutida por nós moradores dos 1030 

bairros, não é? Por que? O que eu vejo aqui nesse plano é um grande incentivo 1031 

de porta fechada com as grandes construtoras, não é para o pequeno construtor, 1032 

ele não vai ter nenhuma regalia. Essas construções são verticalizadas, tá igual 1033 

a decisão do plano diretor, de cima para baixo nos fazendo engolir “balelas” e 1034 

ainda dizendo que são inteligentes. O povo não é bobo e eu não, eu graças a 1035 

Deus sou inteligente, eu quero perguntar se eles discutiram as questões dessas 1036 

estradas todas, não é só do travessão que a água impera, que a gente não 1037 

consegue passar, não tem esgoto sanitário, esgoto pluvial, o bueiro ali está 1038 

entupido e eu olho não é que sujeira do morador não, é porque não tem 1039 

escoamento, isso aqui era uma antiga área de preservação que foi erroneamente 1040 

loteada e as pessoas pagam por isso. Na minha rua tem 31 gatos de luz, as 1041 

pessoas constroem e não conseguem a sua luz e é uma rua regularizada, com 1042 

escritura pública, porque a CELESC diz que não tem, não é o caso da minha 1043 

casa, mas eu falo pelos outros, que não tem mais capacidade de expansão, e 1044 

tão querendo verticalizar. Não há mais ruas, as calçadas esburacadas, que não 1045 

podem passar um deficiente visual, um cadeirante, uma pessoa idosa, uma 1046 

criança, as faltas de vaga na escola, na assistência à saúde da onde que eu faço 1047 

parte, não olham nada nisso. Falar em comércio aqui é balela, porque os 1048 

comércios estão vazios, sem nenhuma inclusão, sem dinheiro para vender e o 1049 

povo não tem dinheiro para comprar, não se fala em trabalho, em geração de 1050 

emprego, mas fala em verticalizar, tá, pra ganhar dinheiro para alguns...”. Muito 1051 

obrigado. Felipe Jeremias por 2 (dois)minutos. Antes do Felipe, se permite, eu 1052 

vou chamar os próximos 4 (quatro) para a fila, tá? Lilian Ortega Braga Desiderio, 1053 

Carlos Alberto Wendith, representando a Escola Básica António Pascoal 1054 

Póstuma, Carlos Augusto Zaniollo, César (***). Pode falar Felipe por 2 (dois) 1055 

minutos. “Boa noite, boa noite a todos. Enfim, depois dessa brilhante explanação 1056 

da nossa companheira que se fez, que antecedeu, realmente ela falou tudo que 1057 

eu gostaria de falar aqui, até mais, mas vamos lá, vamos tentar manter o foco. 1058 
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É, muito se falou em prioridade da prefeitura municipal de Florianópolis com 1059 

relação à revisão do plano diretor, que se não me engano tem prazo até 2024 1060 

(dois mil e vinte e quatro), é então isso foi eleito como prioridade da prefeitura 1061 

né, essa revisam. Há poucos dias eu obtive a notícia ou li a notícia de que o 1062 

trecho da SC 406 que vai do Porto da Lagoa até ao Rio Tavares, vai ser é 1063 

requalificado como diz o Galina, eu fiquei pensando em ser aquela uma situação 1064 

de uma rodovia estadual né, e ser colocado como prioridade também da 1065 

prefeitura né. Eu queria saber que prioridade nosso travessão não tem? Para 1066 

quem conhece, é quantos metros de passeio tem contínuo na área de travessão? 1067 

As galerias pluviais com a boca precisando ser nivelada ao leito de trânsito, enfim 1068 

a mais de 5 (cinco) anos. Se fala também da prefeitura, essa parte de 1069 

compensação ambiental enfim, de onera, de outorga, junto aos investidores e 1070 

construtores e tal, nós temos as situações de compensação que a comunidade 1071 

acho que tem nem acesso do que é dado em contrapartida, por exemplo, com o 1072 

Koch Atacadista que vem se instalar aqui, com o Brasil Atacadista que se 1073 

instalou em Ingleses, que, se não me engano, a compensação foi de 1074 

pavimentação daquele trecho só de acesso ao próprio comércio, tá. Como é que 1075 

se faz e como é que se faria esse controle, né? Qual é o mecanismo da 1076 

prefeitura? Com que grau de transparência? Já houveram iniciativas de 1077 

flexibilização de alvarás, enfim, para a construção e o número de construções 1078 

clandestina não parou até o momento, só aumenta. Enfim, então essas seriam 1079 

as nossas preocupações, eu também tenho uma última colocação, eu trabalho 1080 

com licenciamento ambiental, eu gostaria de saber se FLORAM já faz parte do 1081 

SINFAT, o Sistema Digital de Licenciamento Ambiental, a Kovalski está aqui, 1082 

né? Já faz parte? Já tem SINFAT operando ou não? É no papel ainda FLORAM? 1083 

É o sistema próprio online para alguns acessos só. Tá bom, obrigado.” Muito 1084 

obrigado, Lilian Ortega por 2 (dois) minutos. “Oi, boa noite pessoal. Eu sou 1085 

moradora nova aqui tá e bom, mas eu já conheço aqui o bairro já faz 20 1086 

(vinte)anos, que a primeira vez que eu tive aqui foi em 2002 (dois mil e dois). 1087 

Amei aqui e agora estou morando, é uma opção nossa vim morar aqui no bairro 1088 

Rio Vermelho e algumas dificuldades eu estou sentindo né. Eu sei que eu não 1089 

tenho toda a história que vocês têm aqui, principalmente os nativos daqui, os 1090 

manezinhos né. Mas a dificuldade que eu estou sentindo aqui é a falta de um é 1091 

hospital aqui no Rio Vermelho, é a coleta de lixo nossa é muito precária, eu acho 1092 

que a prefeitura deveria incentivar mais a gente fazer coleta reciclável, porque é 1093 

muito triste ver uma ilha tão linda e não ter uma reciclagem tão digna da ilha, o 1094 

esgoto, a água e outras coisas que vocês mesmo já são bem, é bem experiente 1095 

e que tem mais para falar do que eu. É isso que eu tinha para falar, eu acho que 1096 

um hospital como vocês mesmos falaram, gera muito emprego que nem você 1097 

falou do hotel, eu acho lindo porque aqui também não tem um... é, um incentivo 1098 

para o turismo parece. Parece que aqui é uma ilha linda e não... eu não vejo 1099 

esse trabalho. Então como hotel gera muito emprego, eu acho que o hospital 1100 

para nós é um mal necessário, porque ninguém quer ir no hospital, mas seria 1101 

muito bom para nós aqui perto, sabe? Geraria muito emprego também e o que 1102 

eu penso não é...” “Se puder falar no microfone para o pessoal ouvir.” “A 1103 

construção não seria da prefeitura, seria um conjunto com construtoras, por quê 1104 
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não fazer uma parceria com o privativo, eu acharia muito bom, tá? É só isso que 1105 

eu tenho para dizer, mas eu amo Rio Vermelho viu gente.” Muito obrigado. 1106 

Carlos Alberto, é Diretor eleito da Escola Básica municipal Antônio Paschoal 1107 

Apóstolo, por 5 (cinco) minutos. “Boa noite a todos, que cidade é essa que quer 1108 

ouvir a gente? Que cidade é essa? É a cidade, é um conglomerado, é um CNPJ, 1109 

é o que? Eu nunca vi o Rio Vermelho com tanta força policial, acho que ele, não 1110 

sei porque tem tanto policial hoje esta noite aqui, estou achando curioso, né? 1111 

Acho que eles têm não sei se é medo, na verdade eu tenho uma teoria, eu sou 1112 

da área de humanas, político tem medo do povo, político tem medo de eleitor. 1113 

Secretário Mitmann, por favor, me esclareça uma coisa, como é que nós vamos 1114 

construir um hotel se não tem esgoto? Infelizmente estão destruindo não o Rio 1115 

Vermelho, mas a ilha inteira. A ilha inteira está sendo destruída por CNPJ, tá 1116 

porque é o seguinte, as pessoas vem em Florianópolis e daí elas vêm aquela 1117 

plaquinha “impróprio para o banho”, “impróprio para o banho”, “impróprio para o 1118 

banho”... e aí, então qual cidade a gente quer? É, que cidade é essa que a gente 1119 

quer? Então nós queremos uma cidade com esgoto, tem que ser vinculado a 1120 

qualquer mudança no plano diretor ou qualquer metro quadrado, a tubulação de 1121 

cano de esgoto. Infelizmente tubo de esgoto não dá voto, só que o seguinte, eu 1122 

sou um servidor público e vou ficar incomodando por um bom tempo, políticos 1123 

ficam por 4 (quatro) anos ou mais e fica o legado do político e a gente fica 1124 

discutindo, né? Eu entendo o seguinte, ninguém é contra construir 2 (dois) 1125 

andares, ninguém é contra, ninguém é contra mesmo, mas tem que preceder de 1126 

um sistema de esgotamento sério, eficaz, porque nós queremos poder usufruir. 1127 

As pessoas que escolheram morar em Florianópolis, não é por conta do ônibus, 1128 

não é por conta de... na ilha as coisas estão aí, ele está aqui por conta da 1129 

natureza, por conta de uma praia limpa, se não ele ficava onde ele está. E 1130 

aproveitando o gancho, qualquer alteração de zoneamento precisa ter vinculado 1131 

com expansão de escola de período integral em comunidade pobre, escola do 1132 

período integral. Eu estou cansado, e aqui está o secretário Maurício aproveito, 1133 

eu já vi muito ex-aluno meu morrer na mão do tráfico, porque ele não tem uma 1134 

escola de período integral. O Rio Vermelho precisa de escola gente, o Rio 1135 

Vermelho precisa de esgoto, precisa de esgoto tratado, é o básico. Nós 1136 

precisamos disso.”Muito obrigado. Carlos Augusto Zaniotti, por 2 (dois) 1137 

minutos. Pode falar Carlos, 2 (dois) minutos. “Alô, agora sim... Gente, 2 (dois) 1138 

minutos é muito pouco para analisar um plano diretor, mas até a ordem está 1139 

virada para o outro lado, porque as autoridades somos nós e eles são nossos 1140 

servidores. Em um planejamento de um novo plano diretor não pode ser é 1141 

elaborado, sem levar em conta a sua vocação, é todo o plano diretor deve ser 1142 

baseado nas características, geografia etc., etc., etc., que todos os técnicos ali 1143 

sabem e precisamos nós saber. Sem esquecer da sua cultura e dos seus 1144 

potenciais. Temos um bairro consolidado com a presença de um parque e uma 1145 

rodovia estadual cortando ao meio e as políticas estaduais... é, municipais, 1146 

estaduais e federais têm que ser sincronizadas, se não, não fecha. Nós não 1147 

temos uma rua municipal que dá acesso ao outro bairro, sempre por uma estrada 1148 

estadual.”  “Ô Carlos, desculpa te interromper Carlos. Vou te devolver o seu 1149 

tempo, eu vou pedir a organização para virar o púlpito para você falar para nós. 1150 
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Tá bom? Vira o púlpito ali e ele fala para nós, não tem problema nenhum. Isso, 1151 

pode falar para nós, sem problema. Estamos aqui para ouvir você. Pode devolver 1152 

o tempo dele tá?” “Obrigado. Então ruas estreitas, ou seja né, as políticas devem, 1153 

é municipal, estadual e federal, devem ser sincronizadas, se não elas são 1154 

ineficientes. As ruas estreitas, lotes fracionados no Rio Vermelho, sim, a cidade 1155 

é assim, o bairro é assim, então que seja assim. Nós esperamos soluções que 1156 

regularizem isso, essa é a Reurbe que está funcionando aí, isso para mim não é 1157 

sério. Cobrar do povo uma responsabilidade que seria dos municípios, do 1158 

governo, que vem se arrastando desde a formação da cidade e agora jogaram 1159 

contra o povo, para o povo pagar e resolver os problemas da cidade, isso está 1160 

errado. Não queremos um modelo de plano diretor que não é da cidade, se vocês 1161 

analisarem ser plano diretor que está aí, tem coisas que é para dar risada. O Rio 1162 

Vermelho está formado já a 70 (setenta) anos praticamente e aqui o plano diretor 1163 

permite um engenho de farinha no meio de todas essas casas, mas não permite 1164 

uma instalação comercial para alguém que pode colocar um artesanato em casa. 1165 

Não queremos mais negociações que se arrastam por uma vida toda, nós 1166 

queremos soluções, nós queremos que a prefeitura veja o que é necessário e 1167 

tome uma ação, e beneficie, contemple, bem premiações àqueles terrenos que 1168 

forem atingidos, mas nós precisamos de soluções que sejam imediatas, nós não 1169 

precisamos... é, esse modelo de troca vai se arrastar por 100 (cem) anos, com 1170 

o proprietário sentado em cima, que puxam a cerca no meio fio e não permitem 1171 

nada disso. Então chega de desprezo, chega de vistas grossas, o povo aqui 1172 

precisa de soluções urgentes, nós precisamos então...” “Encerrou o seu tempo, 1173 

a gente... eu renovei o seu tempo, é só porque ele contou quando o senhor 1174 

estava e deu já 2 (dois) minutos, quase 4 (quatro)minutos.” “Desculpa, eu estava 1175 

olhando os 2 (dois) minutos ali...”“Sim, eu tinha pedido para renovar ali, mas é 1176 

não...” “Então só para concluir, nós queremos o nosso bairro do jeito que ele é 1177 

,do jeito de ser manezinho, nós queremos soluções imediatas porque nós 1178 

estamos pisando dentro da água para sair de dentro de casa. Vem a drenagem, 1179 

vem. Mas, enquanto não vem, lembrem que nós estamos pisando na água para 1180 

sair de casa. Só isso.” Muito obrigado, César Ismar. por 5 (cinco)minutos, 1181 

representando UFECO. “Boa noite a todos. Algumas pessoas aqui não me 1182 

conhecem, meu nome é César Ismar, eu sou morador do Rio Vermelho e entre 1183 

2007 (dois  mil e sete) e 2009 (dois mil e nove) eu estive à frente do núcleo gestor 1184 

do plano diretor participativo eleito aqui na comunidade. Então assim, eu anotei 1185 

algumas coisas que eu gostaria de passar para vocês. Estamos hoje aqui 1186 

reunidos para reavaliar o plano diretor, elaborar um plano diretor participativo, 1187 

conforme regulamento estatuto da cidade, é construir com os moradores como 1188 

que o bairro vai se desenvolver e atender às necessidades de todos, nas 1189 

reuniões do núcleo distrital, que debatemos diversos temas, em nenhuma delas 1190 

foi aventado a questão de verticalização. Eu relacionei dez aqui para passar para 1191 

vocês, os mais importantes: educação, em que áreas vamos deixar destinado 1192 

para construir creches, escolas e até mesmo uma faculdade? Saúde, ampliação 1193 

da sede que ainda está em obra e das equipes, médicos, ou então até mesmo 1194 

um outro posto de saúde no bairro. Equipamentos de cultura e lazer, aonde 1195 

construir praças, um teatro, cinema, academias ao ar livre, já que querem 1196 
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descentralizar, nós temos que ter essas ferramentas aqui. Zonas de interesse 1197 

social, durante esses dois anos nós determinamos duas zonas de interesse 1198 

social dentro do bairro, quando o plano foi para a Câmara de Vereadores, essas 1199 

zonas foram retiradas, até hoje não sabemos porquê. Saneamento básico gente, 1200 

não dá para fazer cocô e xixi dia sim e dia não como quer o presidente, vocês 1201 

conseguem segurar? Não dá! Todo esse esgoto daqui, das duas uma, ou vai 1202 

para o lençol freático ou vai parar na praia. A coleta de lixo que os caminhões 1203 

entram em ruas estreitas, concordo que tem que ter mais vias vicinais de 1204 

interligação entre as ruas, só que quando nós elaboramos isso em 2009 (dois 1205 

mil e nove), o mapa era outro, tinham vários terrenos baldios no bairro que 1206 

poderia ter sido feita essa sinuosidade nas vias, hoje não dá mais. Transporte 1207 

público, linhas indiretas, tiro curto, por exemplo Rio Vermelho – Barra, Rio 1208 

Vermelho – Lagoa, Rio Vermelho – Ingleses, sem precisar a pessoa pegar aqui 1209 

e ir até o TICAN. Regularização fundiária dos lotes que não tem regularidade, 1210 

ligação de luz, de água, porque falta a regularização fundiária e gente pelo amor 1211 

de Deus, regular, o plano diretor não trata de regularização fundiária, isso é um 1212 

outro projeto. A pavimentação das ruas, bom naquela época nós tínhamos 197 1213 

ruas no bairro e dessas 197 apenas 10 (dez) eram calçadas, então era uma 1214 

exigência muito forte, hoje já tem algumas outras, mas não chegou nem a 1215 

metade ainda. Sistema viário, não é, que rua sem asfalto, sem pavimentação, 1216 

não dá para tu andar, tu fica andando nas poças d'águas e aí os alunos indo para 1217 

a escola com saco, com sacola no pé para não molhar o tênis que ele vai pro 1218 

colégio. Saneamento básico não é, então assim ó, nos 2 (dois) anos de atividade 1219 

do núcleo distrital do Rio Vermelho, fazíamos reuniões e oficinas semanais, em 1220 

nenhum momento foi aventado o adensamento populacional por uma simples 1221 

razão, como podemos aceitar o adensamento populacional, se nem nossas 1222 

necessidades básicas de saúde, educação, saneamento básico, direito à 1223 

moradia e segurança são atendidas? O que realmente foi implantado da lei 482 1224 

(quatros e oitenta e dois) no bairro? Nada! Se nada foi implantado pela prefeitura, 1225 

querem revisar o quê? A revisam proposta é apenas para atender o mercado 1226 

imobiliário, pois não contempla nenhum dos dez itens elencados. A prefeitura 1227 

alega que precisa arrecadar mais impostos para poder se manter e investir no 1228 

desenvolvimento da cidade. Ok, tá certo. Só que assim ó, em 2015 teve um 1229 

vereador que apresentou uma lista com os principais devedores do município e 1230 

lá estavam grandes redes de hotéis, grandes empreiteiras e redes bancárias, 1231 

essa conta já foi paga? Esse dinheiro que essas pessoas, que essas empresas, 1232 

estão devendo para a prefeitura, podia muito bem ser investido na melhoria das 1233 

condições das comunidades. Né? Então assim, por que temos que abrir mão do 1234 

nosso sol que ilumina nossas casas e aquece? Por que temos que abrir mão da 1235 

saúde pública de qualidade? Por que nossos filhos têm que se deslocar para 1236 

outros locais para poder fazer uma qualidade, uma qualificação profissional? No 1237 

Sapiens Parque foi vendida a ideia de que seria um modelo para a tecnologia, 1238 

hoje querem privatizar o Sapiens Parque e trazer gente de fora para trabalhar 1239 

aqui, é isso que a gente quer?” Obrigado. Vou chamar os próximos 4 (quatro). 1240 

Lúcia Walquíria Uhr, Monica Otero, William Pereira da Silva e Ângela Beatriz 1241 

Rocha Montes. Então, o primeiro dessa da lista dos 4, é a Lúcia Walquíria Uhr, 1242 
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por 2 (dois) minutos. Lúcia Walkíria Uhr. Acho que ela está chegando aqui. 1243 

Senhora Lúcia Walkíria, por 2 (dois) minutos pode falar.“Boa noite para vocês, 1244 

minha questão é particular, que porque é uma revisão do plano diretor a respeito 1245 

do meu terreno que virou APP integral, sendo que em 2014 ele virou, mas é em 1246 

1985 e 97 ele era 10% APP, e aí fiquei eu numa sinuca de bico, porque digamos 1247 

assim, eu tenho 70 anos, sempre trabalhei com jardins das florestas, ou seja 1248 

plantas ornamentais, e hoje eu não posso fazer nada. Nem conseguir acesso a 1249 

minha casa eu consigo, porque se tornou totalmente APP de uma forma que não 1250 

consta, ou seja, os dois planos anteriores era a APL 10% e aí não foi feito 1251 

nenhum estudo técnico para transformar em APP, foi uma coisa de gabinete e 1252 

eu me senti muito prejudicada, eu sei que isso é uma questão minha, né, ou seja, 1253 

não tenho não tem muito como que as pessoas estão falando, mas é a forma 1254 

que eu tenho para me defender porque legalmente não há, digamos assim, se 1255 

tu já tem uma APL né, tu teria que haver um embasamento técnico. Na área 1256 

essa, que era APL, não existe nenhum elemento que possa ser digamos APP, 1257 

ou seja, um plano estava certo, não tem nenhum elemento, nem córrego, nem 1258 

rio, ou seja, para cima sim porque existe um morro, mas da minha área ali e aí 1259 

isso que eu quero que seja corrigido por uma questão de justiça, eu moro lá 1260 

desde 84, quer dizer, não tenho nenhuma possibilidade de fazer nada com 1261 

aquela área, não posso trazer a minha filha para morar comigo, construir uma 1262 

casa, tá certo.” Muito obrigado pela sua manifestação. Sra. Mônica Othero por 1263 

2 minutos. “Boa noite, eu sou mineira, resido aqui há 3 anos...” “Fala perto do 1264 

microfone, por gentileza.” “Eu sou mineira, eu escolhi essa cidade por amor, 1265 

tanto é que eu falei que eu pertencia à sociedade das das avós, teve gente que 1266 

falou que sociedade é essa? Eu vim para Florianópolis e me deparei com um 1267 

problema gravíssimo que eu acho aqui que eu nem precisava falar que é 1268 

saneamento básico e, além disso, a preservação do nosso lençol, a questão aqui 1269 

do parque. E aí eu me deparei também com a questão da construção, eu esperei 1270 

5 (cinco) ou 6 (seis) meses a viabilidade, não existe isso em lugar nenhum que 1271 

eu já morei no Brasil, não se fala em qualidade de vida para quem vem de fora, 1272 

qualidade de vida tem que construir com cada um daqui, hotel é bacana para 1273 

quem? Para quem passa, e nós que estamos aqui? Eu investi o que eu recebi 1274 

aqui e aí você vai no gabinete do Bericó, você vai no Marquito e fala nosso tempo 1275 

de construir. E o tempo? O tempo tá acabando, eu não quero que meus netos 1276 

possam vivenciar a grande guerra que vai ser justamente pela água tratada, nós 1277 

precisamos preservar cada nascente, tem lugar aqui na Vagem que estoura um 1278 

cano, provavelmente ali deve ter alguma água que passa, aí vem passa asfalto, 1279 

passa asfalto, cê mora aqui e desloca até o centro para fazer um curso, oficina, 1280 

você gasta 1 (uma) hora e meia dentro de um ônibus, eu só ando de ônibus, 1281 

opção minha, não quero dirigir, você desce na rodoviária e você pede um Uber, 1282 

“eu não te levo pro Rio Vermelho”, por quê, “porque é um lugar perigoso”, aqui 1283 

não é perigoso não, aqui é onde gera a mão de obra para Florianópolis. Então 1284 

como que nós vamos viver num lugar que um Uber... Uber você vai no Jurerê 1285 

você fica lá fazendo uma visita, você chama, chama, cancelado, chama, chama, 1286 

cancelado, aí você vê a gente saindo do Imperatriz, que o ônibus atrasou, “divide 1287 

um carro comigo?”, você tem que voltar na casa de quem você estava e pedir 1288 
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uma carona, isso é humilhação, isso é falta de dignidade, então o que é o ápice, 1289 

em questão da saúde, a saúde... leva o seu neto lá em Canavieiras, fica a 5 1290 

(cinco), 6 (seis) horas lá sentado... agradeço muito, mas eu não vim viver numa 1291 

cidade só de aplicativo, mesmo porque aqui não tem Wi-Fi, então se quer 1292 

aplicativo para tudo, para agendamento, coloca aqui. Estou à disposição, estou 1293 

falando rápido porque tá acabando meu tempo, tenho um baita orgulho de estar 1294 

aqui presente junto com vocês, estou a disposição, bora ali no Buenos Aires, lá 1295 

no final, adoro conversar e torço muito para valorização local.”Obrigado pela 1296 

manifestação. William Pereira da Silva, por 2 (dois) minutos. William Pereira da 1297 

Silva... Antes de então chamar a próxima, que é Angela Beatriz, vou chamar os 1298 

próximos 4 (quatro). Guilherme Aguiar, número 19, Guilherme, número 19. Suzi 1299 

Mari Dias, número 20. Vanda Aurora Ribeiro e Alessandro Fonseca. O próximo 1300 

é Angela Beatriz Rocha Montes por 2 (dois) minutos. A Ângela primeiro, é o 1301 

próximo da fila Angela Beatriz Rocha Montes.“Oi, boa noite. Eu sou Angela 1302 

Beatriz, eu moro no Rio Vermelho, na Servidão Maringá. Moro no Rio Vermelho 1303 

há um pouco mais de 10 (dez) anos e canto numa banda chamada Cultivo, onde 1304 

falamos, cantamos a respeito do meio ambiente e respeito com as pessoas. Se 1305 

fala sobre a mobilidade, problemas do andar de pé, de bicicleta, com carrinho de 1306 

bebê, a deficiência da mãe é andar aqui nessas ruas, né, a necessidade de uma 1307 

ciclovia e aí eu entendi sobre a possibilidade de resolver essas questões através 1308 

do que se nomeou dotes aqui né. Mas é, aí eu queria saber de como o cidadão 1309 

pode indicar para ajudar nesse diagnóstico, para esses dotes aqui no bairro, 1310 

porque às vezes a gente aqui morando sabemos bem mais do que qualquer, um 1311 

quais são os pontos mais problemáticos e às vezes a gente vai reclamar, vai é 1312 

pedir uma melhoria e não somos escutados, então de que forma agora a gente 1313 

com esses dotes, assim unida a essa ideia, podemos indicar esses locais aí mais 1314 

é problemáticos, aqui mesmo, no final dessa avenida, ali na creche, as pessoas, 1315 

as mães ficam ali no ponto, não tem espaço para elas, ficam um bem fininho 1316 

assim, o carro passando aqui, a grade aqui e as crianças todas, é um perigo, é 1317 

em horário de pico de escola né. E, ainda na questão de mobilidade, eu quero 1318 

falar pelos meus vizinhos de rua, a rua Maringá, que cada vez que chove fica 1319 

esburacada, empoçada, é de uma margem a outra, também precisei colocar 1320 

plástico na minha filha para a gente poder ir na escola e já pedimos para que ela 1321 

fosse é pavimentada e falaram que só tinha uma máquina, uma máquina para a 1322 

cidade inteira, para bater o chão. Aí como que vai fazer todas essas coisas e só 1323 

tem uma máquina para bater o chão, quando uma rua de terra precisa de ser é 1324 

plainada. Eu queria falar bem mais, mas...” Sr. Carlos Alvarenga explica: 1325 

“Angela, respondendo à sua pergunta, como no início da audiência o prefeito 1326 

falou, não só a sua manifestação, que a consulta pública está aberta, você pode 1327 

juntar documentos com várias páginas com suas manifestações, isso vai até o 1328 

dia 12 dia de agosto, ela está no mesmo site, você pode manifestar do jeito que 1329 

você bem quiser, não precisa ter conhecimento técnico, pode ser conhecimento 1330 

de bairros, de vivência, do que você vive no seu dia a dia, toda a complexidade 1331 

do que você vê, liberdade total. Pode fazer na consulta pública e nós iremos 1332 

analisar, está jóia?” Sra. Ângela diz: “Eu queria falar mais, mas é pouco 1333 

também...”Guilherme Aguiar, por 2 (dois) minutos. “Boa noite, gostaria de 1334 
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agradecer a todos e também o pessoal aí, que está aí pegando as críticas das 1335 

pessoas né, e também gostaria de também de saber pessoal, quais são os 1336 

critérios que vocês usam para que torne uma área APP e torne uma área APL? 1337 

Quais são os critérios? Porque tem uma que vai lá em cima e tem outra que vem 1338 

lá embaixo, aí a gente não sabe exatamente qual a linha que vocês estão 1339 

circulando ali, quais são lá do GEO referenciado? O que que vocês estão usando 1340 

essa... aonde que está, aonde é que está vindo essa linha imaginária de vocês 1341 

ali? E outra coisa também, a gente também está em relação também ao 1342 

transporte público, a gente não tem um recuo hoje de um ônibus na nossa 1343 

rodovia, não tem aonde parar, a gente tem... os ônibus não tem aonde encostar 1344 

para a pessoa subir no ônibus corretamente, pessoa está... o ônibus tem que 1345 

parar no meio da estrada para pegar. O nosso PA lá, não é querer falar, já falei 1346 

para o senhor, eu vou falar novamente, não dá, não dá, a gente vai lá para ser 1347 

atendido fica 4 (quatro), 5 (cinco) horas. Não adianta ter um prédio daquele 1348 

tamanho e não ter, não ter médico para atender as pessoas, não adianta. Para 1349 

que um prédio daquele tamanho se não tem médico para atender as pessoas? 1350 

Não queremos mais estrutura, nós queremos um concurso público, concurso 1351 

público para botar médico para atender, para dar suporte para a galera, a gente 1352 

vai lá para ser atendido, depois pega um sorinho para botar, porque não tem 1353 

remédio no posto de saúde para dar pra galera. Tá um monte de gente 1354 

reclamando disso aí. A gente precisa... a gente está precisando de necessidades 1355 

aqui, doutor e se o senhor puder dar um suporte para a nossa realidade aqui, 1356 

vocês aí ó, se unem, organizam também essas coisas ali de...” “30 (trintqa) 1357 

segundos para encerrar” “Não, já estou acabando já, estou finalizando, estou 1358 

gaguejando já.” “Tranquilo, senhor” “Mas a gente também pessoal, eu aqui fui 1359 

criado também pegando um cavalo para ir lá, pegando peixe lá com serão, 1360 

pegando o carro de boi, comendo farinha aqui para ir pra escola. A gente também 1361 

não pode esquecer que a gente foi criado aqui na nossa agricultura e hoje nós 1362 

não temos uma Secretaria Rural.” Muito obrigado pela sua manifestação, 1363 

Lusimari Dias por 2 minutos. “Boa noite, é Luzi Mari.” “Desculpa, Lusimari.” 1364 

“Manezinho fala tão bonitinho, demorei tanto para conseguir entender. Então eu 1365 

sou moradora do Rio Vermelho há 3 (três) anos e eu moro na Expedicionário 1366 

Brás Laurindo de Souza, é conheço Bericó, nosso vereador aqui, conversei um 1367 

pouquinho com ele antes. Eu tenho uma reivindicação que é quase particular, 1368 

mas ela com certeza é atinge a muitos né, moradores e alguns em específico. 1369 

Está no plano diretor, acredito que desde 2014 uma SC, acho que SCI 400, ela 1370 

passa exatamente em cima do meu terreno. Um terreno escriturado, que eu 1371 

comprei. Quem nunca levou um golpe aqui né, quem nunca ouviu falar de 1372 

alguém que foi enganado na compra de um imóvel né. Minha irmã dava risada 1373 

olhava para minha cara e dizia assim “Ah, então você veio para Santa Catarina, 1374 

para Florianópolis, para comprar um pedaço de SC?” Eu não sabia, enfim, 1375 

comprei construir dentro dos limites legais, tem viabilidade de construção, mas 1376 

está no plano diretor para passar uma via né, que atinge vários outros imóveis 1377 

além do meu, inclusive um imóvel público que é a creche dentro do Red Park. 1378 

Eu gostaria de solicitar, obviamente que a viabilidade é uma questão importante, 1379 

mas eu gostaria de solicitar em meu nome, eu não sei se tem outros aqui que 1380 
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tem conhecimento dessa via, a retirada ou a alteração dessa via né, para que 1381 

ela não afete diretamente obviamente a mim e a muitos outros. Como eu falei 1382 

mobilidade é importante, ela pode ser desviada, ela pode ser alterada né e eu 1383 

gostaria muito que isso fosse analisado. Agradeço e é só isso.”Nós que 1384 

agradecemos. Vanda Aurora Ribeiro por 2 minutos.“Boa noite a todos. Então 1385 

eu vim para cá porque eu achei que a gente ia discutir várias coisas realmente 1386 

mais urgentes e importantes. Eu estou chocada que o companheiro falou que a 1387 

regularização fundiária nem está constando nessa discussão do plano diretor. 1388 

Como não? Como que você não vai discutir esse parcelamento do solo num 1389 

bairro como o Rio Vermelho? Que pouquíssimas pessoas têm terrenos grandes, 1390 

a maioria tem terrenos pequenos e quem tem terreno grande é que é quem 1391 

comprou um tempo atrás e muitos já venderam e dividiram em terrenos de 150 1392 

a 130, 90! Se você pegar no Face casa e terreno de 70 m². Como que não? 1393 

Então esse assunto tão importante para tanta gente não está no plano diretor. E 1394 

o que eu mais ouvi falar que foi outorga onerosa, onde outro companheiro falou 1395 

que a contrapartida do Brasil Atacadista foi fazer o calçamento em volta da 1396 

própria loja deles. Deus isso aí é um absurdo né, eu espero que aqui a voz aqui 1397 

do pessoal, que a nossa voz seja ouvida. Se vocês acham que é interessante 1398 

fazer prédio de 6 (seis), 10 (dez) andares, eu acho um absurdo mas enfim, eu 1399 

não entendo nada. Façam isso por último, primeiro arrumem, consertem os 1400 

defeitos aqui, que a gente sofre por causa deles, consertem isso, eu não consigo 1401 

ter o IPTU no meu nome porque eu não tenho 360 m de terreno, e eu não consigo 1402 

que a CELESC ligue água, não consigo que a CASAN ligue... que a CELESC 1403 

ligue luz e que a CASAN ligue água porque eu não tenho 360 m de terreno. 1404 

Então um assunto desse simplesmente passou batido e conforme eu ouvi aqui, 1405 

conforme eu vi aqui nem está sendo colocado dentro do plano diretor. Não é 1406 

possível uma coisa dessas, o que teria de mais absurdo do que não discutir os 1407 

problemas mais graves do bairro como saneamento básico, enfim tudo isso que 1408 

a gente sabe né. Eu agradeço muito, eu espero que os senhores ajudem a 1409 

comunidade do Rio Vermelho porque está bem feio o negócio aqui, tá bem feio. 1410 

Muito obrigado e boa noite.” Nós que agradecemos. Só para relembrar Senhora, 1411 

como eu falei no início da audiência nós estamos construindo com vocês, então 1412 

tudo o que você está falando, nós vamos ouvir, nós vamos debater isso, tá? Não 1413 

é só o que está na apresentação que é o que a gente está propondo, nós vamos 1414 

escutar vocês para propor, então nesse momento nós estamos escutando a 1415 

comunidade. Isso aqui é participativo e democrático, ok? Alessandra Fonseca 1416 

por 2 minutos. “Boa noite, eu sou Alessandra, eu sou pesquisadoras de água e 1417 

há mais de 20 anos eu pesquiso as águas desta bacia hidrográfica. E aí eu tenho 1418 

uma pergunta, quantas pessoas vocês pensam em colocar nesse bairro com 1419 

esse projeto? Falta água? Falta água com qualidade? Da onde que vem essa 1420 

água? Da nascente, do continente, do freático, a ocupação desse espaço 1421 

influencia na qualidade de vida e não é na nossa qualidade de vida, das nossas 1422 

crianças, dos nossos jovens, da geração futura. Colocar um prédio, colocar 1423 

prédios nesse ambiente, é limitar o nosso ecossistema. Quem pesca peixe e 1424 

camarão na Lagoa da Conceição? Isso daqui faz parte da Lagoa da Conceição 1425 

ou não? isso daqui é a nascente da Lagoa da Conceição! A contaminação desse 1426 
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freático contamina a Lagoa, a contaminação dos rios contamina a Lagoa, e aí, 1427 

olha o que aconteceu na Lagoa recentemente, é a primeira vez que a gente vê 1428 

pescadores chorando porque morreu a Lagoa inteira! E o Rio Vermelho faz parte 1429 

disso. Então o planejamento do distrito é fundamental, mas tem que pensar esse 1430 

planejamento com a bacia hidrográfica e não só a bacia hidrográfica da ilha 1431 

porque a água não vem da ilha, a água vem do continente. A gente tem que 1432 

quando vocês falam de sustentabilidade vocês... parece que é só a 1433 

sustentabilidade de um transporte urbano, mas vocês tem que pensar a 1434 

sustentabilidade com a base que a água, é água, é um ar limpo, é um ar 1435 

saudável. A saúde meus queridos, a saúde vem de um planejamento integrado, 1436 

a sustentabilidade vem de um planejamento integrado e não é só o Rio 1437 

Vermelho, Rio Vermelho e é a ilha. Os problemas que vocês têm aqui eu tenho 1438 

no meu bairro, eu fui atropelada na calçada, eu conheço pessoas que são 1439 

atropeladas na faixa de segurança, que cidade nós queremos? O que está sendo 1440 

feito aqui é um crime para gerações futuras.” Obrigado! Guilherme Santos. Vou 1441 

chamar os próximos 4, Guilherme Santos, Paulo Horta Raquel Palhares 1442 

Alcântara e Carla Ayres, vereadora. Guilherme Santos pelo instituto, pelo 1443 

IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, por 5 minutos.“Boa noite a todos, eu 1444 

represento aqui o Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento de Santa 1445 

Catarina e é muito, é muito interessante ver uma comunidade tão comprometida 1446 

com o seu espaço, as suas necessidades aqui né, mas lamentavelmente acho 1447 

que ainda vou ter que voltar ao básico. Vamos ver, um, não é aceitável no meu 1448 

ponto de vista, eu acho que de muita gente, que um cidadão que tenha que 1449 

trabalhar até às 6 (seis) horas da tarde, vá sair do seu trabalho, pegar um ônibus 1450 

e chegar aqui 15 (quinze) para as 6 (seis) para assistir a uma audiência pública. 1451 

Obviamente ele vai ter que viajar no tempo ou vou fazer tele transporte, o que a 1452 

gente não faz. Segundo, essa questão do tempo para mim é muito crucial porque 1453 

nós estamos resumindo o destino dessa cidade, de provavelmente os próximos 1454 

10 anos, de gestão dessa cidade numa audiência de 3 (três) horas, para mim 1455 

isso é o fim da picada. Nós precisamos de mais tempo para poder discutir o 1456 

diagnóstico, que a prefeitura deveria ter apresentado aqui um diagnóstico do 1457 

distrito, certo? Um diagnóstico claro sobre as questões de habitação, mobilidade, 1458 

saneamento básico, água, etc., etc., etc., educação, saúde, enfim... Isso todo 1459 

tem que ficar claro para todos! Todos tem que conhecer em detalhe essas 1460 

questões, porque a gente sabe por perceber no dia a dia algumas coisas, é o 1461 

esgoto que está faltando, é uma escola que não tem vaga, enfim... mas quais 1462 

são os problemas macro que levam a essa contingência? Por que? Não é? Por 1463 

que que isso acontece? Por que continua acontecendo? E quais são as soluções 1464 

para isso? Mesmo sem a necessidade de adensamento. Bom, a nossa 1465 

proposição é que isso fosse feito em um dia ou dois, porque além do diagnóstico 1466 

restrito do distrito, há necessidade de discutir o distrito no âmbito da cidade né, 1467 

a gente não vai até a Barra da Lagoa sem passar pela Lagoa, ó se tiver um 1468 

trânsito ruim na Lagoa, eu não chego em casa, então logo. Então isso são 1469 

pequenas questões que vão influenciar na vida de todo cidadão e que a gente 1470 

tem que entender como um todo, não adianta só trabalhar as questões dos 1471 

distritos. Vamos aqui aproveitar a deixa da colega com uma relação à bacia da 1472 
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Lagoa, o que acontece na Lagoa influencia o que acontece no Rio Vermelho e 1473 

vice-versa, não só com água. Bom, é com relação a essa questão da densidade, 1474 

eu me lembro que em 1995 eu estive numa audiência pública na antiga Câmara 1475 

de Vereadores, hoje a casa de Câmara e Cadeia reformada né, reestruturada 1476 

pela prefeitura, lá havia a intenção do IPUF na época, capitaneada pelo arquiteto 1477 

Rocha, de fazer uma... de uma proposta de intervenção nos Ingleses, Santinho, 1478 

enfim... Naquele momento um representante da CASAN informou: “Olha nós já 1479 

retiramos hoje x litros de água do Aquífero dos ingleses, que representa 80%, 1480 

80% da capacidade do Aquífero”, 1995! “E estimamos que hajam 6.000 (seis mil) 1481 

ponteiras na região tirando água do mesmo Aquífero”, olha, isso 1995! E hoje 1482 

nós estamos aqui discutindo densidade como proposta única para ação da 1483 

prefeitura num bairro desse tamanho, não é só com densidade que nós vamos 1484 

resolver a questão viária porque se não, nós vamos ter que correr atrás, é óbvio. 1485 

Entendo como arquiteto que a prefeitura não vai conseguir alargar o sistema 1486 

viário por custos de desapropriação, ela vai ter que fomentar a construção e a 1487 

ocupação do espaço. Ótimo, perfeito, mas a gente não pode botar o cachorro 1488 

para correr atrás do rabo, né? Se nós não tivermos uma infra básica, isso não 1489 

vai para frente né, ou vai, mas vai daquele jeito, pegando uma informação, uma 1490 

coisa muito interessante, o estatuto da cidade, a lei de instituto 2.257 de 2001, 1491 

nos trouxe a seguinte proposição: “Que cidade nós queremos?” Essa cidade são 1492 

vocês quem decide, não são eles, eles ajudam, mas vocês decidem, ok? Bom, 1493 

tem muito para falar ainda, muito para dizer.” Obrigado. Paulo Horta por 2 1494 

minutos.“Obrigado. Boa noite para todas, e todos e todes. Boa noite senhores. 1495 

Bom é importante a gente tratar nesse tema, aquilo que a gente está debatendo 1496 

aqui com bastante intensidade, qual é a cidade que nós queremos? Que vocês 1497 

aqui no Rio Vermelho querem! E para isso precisa de tempo, o modelo que está 1498 

sendo colocado, já de cara, não vai dar um tempo pessoal, não vai dar tempo 1499 

deles participarem e eles têm o direito de participar, mais do que o direito, do 1500 

ponto de vista condicional pessoal vocês têm o dever. É dever de cada uma, de 1501 

cada um de nós, proporcionar um espaço digno, saudável para nós e para as 1502 

nossas crianças. O que nós estamos apresentando aqui, nós não, a prefeitura 1503 

traz para nós aqui hoje, é algo que de fato corrói aquilo que o Rio Vermelho ainda 1504 

tem, o resto de saúde que o Rio Vermelho ainda tem, e é muito importante, 1505 

acabei de voltar, sou professor colega da universidade da professora 1506 

Alessandra, acabei de voltar de Estocolmo e existe muitas soluções que podem 1507 

proporcionar emprego, renda de qualidade, que gerem ciclos virtuosos, de 1508 

atração de investimento, mas esse modelo é diferente do modelo que foi 1509 

apresentado, é diferente do modelo de adensamento. Podemos vincular as 1510 

vocações do bairro trazendo desde a agricultura que o companheiro que veio 1511 

aqui antes falar que produzia alimento, podemos produzir alimento do Rio 1512 

Vermelho, mas precisaremos área para isso, podemos nos adaptar às mudanças 1513 

climáticas que estão vindo, estão vindo com muita força, questões como crise 1514 

hídrica que já passamos, falta de água, falta de água representa problema de 1515 

saúde pública pessoal! Problema de saúde pública que coloca em risco não só 1516 

a nossa vida, mas também a vida das nossas crianças. As decisões de hoje vão 1517 

ecoar por décadas, se não séculos, nós não teremos como pedir desculpa, 1518 
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porque nós não vamos estar aqui. Então nós não temos esse direito, nós não 1519 

temos esse direito e é fundamental que nós possamos exigir a nossa chance de 1520 

participar, então a gente pede ao prefeito, a comissão que está nessa mesa, que 1521 

de fato essa participação ela seja irrestrita, com oficinas instrumentalizadas, com 1522 

o apoio técnico instrumental, por exemplo, qual é a capacidade de suporte do 1523 

Rio Vermelho, dos rios, do lugar que vai despejar o esgoto, tudo isso a gente 1524 

precisa saber.”Obrigado. Rhaquel Palhares Alcântara, por 2 minutos. “Oi, boa 1525 

noite. Pensando aqui em tudo o que falaram, se a gente vai ter a outorga, como 1526 

vocês disseram, e construir um prédio maior ali utilizando totalmente o terreno, 1527 

hoje a gente sabe que a maioria das casas não utilizam todo o terreno, tem uma 1528 

série de áreas vazias, com gramado, pátio, para que essa água escoa, escoe. 1529 

Se eu vou ter um prédio ocupando todo o terreno, impermeabilizando esse solo, 1530 

como que a água vai retornar no seu ciclo natural para debaixo da terra? Que é 1531 

da onde a gente está tirando a água que a gente bebe. Nós tivemos um problema 1532 

com crise hídrica né, e não faz muito tempo. E não só isso, a gente também teve 1533 

problema com fogo, com aquecimento, não chovia, não chovia, não chovia, fogo 1534 

e pega fogo no bairro, e não apaga o fogo do bairro, como que fica isso? A gente 1535 

vai adensar um monte de gente no bairro e como que a gente consegue lidar 1536 

com essas situações imprevisíveis? Ou previsíveis né, porque toda hora a gente 1537 

está discutindo sobre esse assunto, mas parece que não está acontecendo 1538 

nada. Então e todo o resto que já disseram, e escola? E esgoto? E saúde? E 1539 

educação? Onde vai tudo isso? Esse conglomerado de gente. Outra coisa, acho 1540 

super legal a história da bicicleta, mas como a outra moça veio falar aqui, não 1541 

temos, não temos espaço para bicicleta, hoje a gente não consegue, quantas 1542 

vezes a gente já não pediu? Solicitou uma área para ter área de bicicleta? Pra 1543 

gente poder ir e vir de bicicleta né, nunca rolou, não é de hoje que a comunidade 1544 

pede, então quer dizer que agora os condomínios vão nos fornecer as áreas de 1545 

bicicleta? E aí vai haver expansão de via? Isso daí vai se dar com um passe de 1546 

mágica parece, então é muito confuso esse novo plano, essa revisão e realmente 1547 

a gente tem que participar mais, com oficinas, como bem lembrado pelo 1548 

professor Paulo, obrigada.”Nós que agradecemos, a Vereadora Carla Ayres é 1549 

a próxima da fila. Antes de falar, vou chamar os próximos 4, ok vereadora? É o 1550 

Afrânio, Vereador, Mariane Mattos, Vereadora, Sebastião Martinez da 1551 

Associação de Escolas de Surf e Michele de Neves Lopes da ECOPAE. Pode 1552 

falar Carla Ayres por 5 minutos.“Obrigada. Boa noite a todas as pessoas 1553 

presentes, eu voltei o meu púlpito aqui para a plenária professor, porque sou 1554 

vereadora, sou uma política e não tenho medo do povo e é por isso que estou 1555 

aqui, inclusive porque tenho ido a todas as audiências públicas, mesmo não 1556 

sendo residentes dos bairros para deixar registrado o nosso papel enquanto 1557 

parlamentares, vereadoras e vereadores, também no processo de escuta e para 1558 

contar para as comunidades que se essas audiências públicas estão 1559 

acontecendo, é porque houve um processo muito grande de reivindicação de 1560 

muitas pessoas para que este plano diretor não passasse a toque de caixas na 1561 

Câmara municipal no dia 17/01/2021. Porque se não, ele teria sido aprovado 1562 

sem discussão com a comunidade, sem ouvir vocês e houveram parlamentares 1563 

que lutaram junto com várias associações para que esses momentos tivessem 1564 
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acontecendo. A gente precisa contar isso para vocês, inclusive porque a 1565 

participação popular, como está acontecendo aqui hoje, vai muito além do gestor 1566 

público ou de nós parlamentares estarmos aqui para ouvir questões específicas 1567 

do plano diretor. Existem muitas demandas que foram levantadas aqui que 1568 

certamente nós não vamos solucionar com uma revisão do plano diretor, mas 1569 

solucionaríamos se tivesse uma gestão que estivesse cotidianamente ouvindo a 1570 

população e levando lá para dentro a reivindicação dos seus direitos e a gente 1571 

precisa levantar esse ponto. Esse processo legal, a história do porquê estamos 1572 

aqui, do porquê existe um cronograma de 14 audiências, que não vai dar conta 1573 

do processo completo, é muito importante e é muito importante também que nós 1574 

parlamentares estejamos aqui com todas as nossas diferenças, e aí aproveito 1575 

para saudar os parlamentares do bairro que estão na mesa recepcionando este 1576 

momento, porque quando uma minuta de projeto de lei for para dentro da 1577 

Câmara Municipal, nós saberemos se o que está lá apresentado foi de fato o que 1578 

foi discutido com a população, já que está sendo dito pela mesa, pelos 1579 

representantes da gestão, que este daqui é um momento parte da construção de 1580 

um diagnóstico e que não tem nada finalizado. Se será encerrado em 14 1581 

audiências, nós temos a responsabilidade de quando uma minuta chegar lá, 1582 

olhar para a minuta e saber se o que está lá é o que vocês solicitaram, é o que 1583 

vocês demandam, é o que vocês querem. É por isso que nós parlamentares 1584 

estamos acompanhando as audiências públicas, fazendo essas falas também, 1585 

residindo ou não nesses bairros, e daí eu quero dizer que enquanto parlamentar 1586 

eu também tenho sentido falta nas audiências que já se apresentaram, assim 1587 

como essa, de um diagnóstico mais profundo, mas ainda que preliminar, existem 1588 

alguns dados naquelas letrinhas minúsculas que foram apresentadas ali, mas 1589 

não foram destrinchados. Aqui para o distrito do Rio Vermelho, estava escrito 1590 

naquelas letrinhas, mas o Mittmann não falou, inclusive também não ficou para 1591 

ouvir a população e é ele o secretário de planejamento, que tem que executar 1592 

depois do que está sendo encaminhado, está escrito naquelas letrinhas ali que 1593 

o Rio Vermelho, este distrito aqui, é o segundo pior em saneamento básico, tá 1594 

escrito naquelas letrinhas pequenininhas ali que este distrito aqui não tem 1595 

equipamento público de administração pública, não tem nenhum equipamento 1596 

público, de fato como política pública, de uso coletivo e social, não tem parques, 1597 

existem poucas alternativas de cultura, está dito ali naquele diagnóstico, que 1598 

deveria ser o início da conversa, deveria mudar o rótulo, o título do arquivo para 1599 

quem entrou no site do IPUF, não deveria ser diagnóstico preliminar, deveria ser: 1600 

“para começo de conversa, existe isso daqui”, e isso não tem acontecido. Eu 1601 

ainda sou uma vã esperançosa de que até o final desse cronograma de 1602 

audiências públicas, se reverta o método das discussões inclusive, para que a 1603 

gente parta sim de problemas concretos e não a única alternativa apresentada 1604 

ser verticalização, adensamento, como se não houvessem outros problemas, 1605 

porque isso sim é o foco de uma cidade que pensa sim em um segmento muito 1606 

unitário e não todas essas problemáticas que os senhores e as senhoras estão 1607 

colocando nessa noite, obrigada.”Nós agradecemos. Vereador Afrânio por 5 1608 

(cinco) minutos. “Pessoal, boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece 1609 

eu sou o vereador Afrânio Boppré, sou líder da bancada do PSOL na Câmara de 1610 
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Vereadores, para mim é uma satisfação poder estar hoje à noite aqui com vocês 1611 

e inicialmente parabenizá-los, parabenizá-los pela postura de participação e de 1612 

resistência. Por que que eu falo de resistência? Porque a maioria de vocês nessa 1613 

noite está... a maioria está sentadinha nesse banquinho, esse banquinho é feito 1614 

para crianças fazer um lanche de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos e não para 1615 

adultos ficar 4 (quatro) horas, 3 (três) horas sentadas para fazer um debate tão 1616 

importante, quanto é o futuro do Rio Vermelho, os membros da mesa estão 1617 

sentadinhos em cadeiras almofadadas com encosto, é uma diferença, é uma 1618 

diferença. Quando foi feito o intervalo, boa parte das pessoas que já estavam 1619 

fisicamente cansada, se aproveitaram para retirar, infelizmente. Eu quero 1620 

chamar atenção de um assunto que está sendo tratado em todas as audiências 1621 

e eles dizem assim: o zoneamento do mapa não vai ser alterado. E não é 1622 

verdade que não vai ser alterado, porque o texto da lei está mudando as 1623 

legendas, ou seja, onde está dito “aqui é a área de preservação limitada”, “aqui 1624 

é a área verde de lazer”, eles estão mudando no texto, e foi assim que apareceu 1625 

a minuta de dezembro, o que pode e o que não pode naquele mapa que está 1626 

pintadinho, ele continua na mesma cor, mas o uso dele está sendo alterado no 1627 

texto e eu peço a atenção de todos vocês para que façam essa fiscalização, 1628 

porque a revisão do plano diretor não precisas de fato rever todo o zoneamento, 1629 

mas aqui já foi dado depoimentos, “lá na minha rua tem um problema”, “no meu 1630 

no lote né, tem outro problema” e etc. Vai precisar fazer uma revisão também do 1631 

zoneamento, mas tão importante quanto ver o zoneamento, é dar atenção 1632 

também nas tabelas. As tabelas são fundamentais, são elas que permitem, que 1633 

falam de alargamento, que falam de rua, que falam de gabarito, essas tabelas 1634 

também não estão sendo mostradas, então eu quero fazer uma proposta aos 1635 

colegas vereadores que aqui estão, para dizer o seguinte, no momento em que 1636 

encerrar às 14 (quatorze) audiências, que escreverem as tabelas, que fizerem 1637 

um mapeamento, que fizerem o texto da lei, eles vão encaminhar para o 1638 

conselho da cidade. O conselho da cidade vai dar uma opinião, vai chegar na 1639 

Câmara, quando chegar na Câmara, nós vereadores temos a obrigação de trazer 1640 

tudo o que está lá, antes de votar e se transformar em lei para vocês conhecer 1641 

o que é que está na proposta. Fazer audiências públicas, porque o estatuto da 1642 

cidade que é uma lei federal, ele diz: “é obrigação dos poderes público, 1643 

municipal, executivo e legislativo.” Não é só, prefeito, responsabilidade, a 1644 

prefeitura vai cumprir a sua parte, uma vez que chega na Câmara nós também 1645 

podemos, temos essa obrigação garantida inclusive em lei, em devolver o 1646 

conteúdo antes de virar lei, porque depois que vira lei, só daqui a 10 (dez) anos! 1647 

Nós não podemos aceitar isso. Então eu chamo atenção neste último minuto 1648 

final também o seguinte aspecto, que já foi dito aqui, não está dito, para os 1649 

próximos 10 (dez) anos, a quantidade de habitantes que está sendo projetada 1650 

para o distrito do Rio Vermelho e nós precisamos saber, é como quem faz uma 1651 

casa e diz essa casa aqui vai ter 2 (dois) quartos e vai ser habitada por 4 (quatro) 1652 

pessoas. Depois não adianta dizer que vai botar 15 (quinze) lá dentro, porque 1653 

vai faltar banheiro, vai faltar a cama, vai faltar a cozinha, então esse 1654 

adensamento tem que dizer para quantas pessoas e nós já tivemos aqui em 1655 

Florianópolis, e o vereador Dalmo é testemunha, leis de defeso de determinados 1656 
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bairros, proibir construção enquanto não tiver infraestrutura, esgoto, água, nós 1657 

temos que fazer, a prefeitura tem que ir na frente, ela está rebocada, ela está 1658 

atrasada e não é culpa do atual prefeito, é da administração como um todo.”Muito 1659 

obrigado, vereador. Vereadora Maryanne Mattos por 5 (cinco) minutos. 1660 

“Obrigada a todos, boa noite a mesa, as autoridades que estão aqui promovendo 1661 

essa audiência pública, aos meus colegas vereadores e vereadoras, meus 1662 

colegas da guarda municipal, sou guarda municipal de carreira 18 (dezoito) anos, 1663 

prazer vê-los aqui, os bombeiros, a defesa civil e os servidores públicos da 1664 

prefeitura. E principalmente a todos vocês, moradores aqui da região, que saíram 1665 

nessa noite friazinha né, para discutir o seu bairro, para discutir o que é bom, 1666 

para discutir e entender o que que é um plano diretor. A cada 10 (dez) anos tem 1667 

que se revisar o plano diretor né, o que foi revisado há 10 (dez) anos atrás não 1668 

serve muita coisa para a gente hoje, porque a cidade muda, mudam os 1669 

costumes, mudam é a rotina, muda o trânsito, muda o número de habitantes na 1670 

cidade e daqui a 10 (dez) anos, depois que a gente aprovar, esse vai ter que... 1671 

por isso que tem que revisar sempre né. E uma das questões que eu coloco aqui 1672 

prefeito, quando a gente fala é das questões, dos modais, de dar mais 1673 

possibilidade de mobilidade, para que a gente fale de uma forma muito séria 1674 

sobre o transporte marítimo na cidade né, nós temos parte da nossa cidade é 1675 

uma ilha, poderia se resolver vários problemas da cidade com o transporte 1676 

marítimo, questão de mobilidade né. A questão do REURBE que caminha em 1677 

paralelo, até para fazer regularização fundiária, não precisa do plano diretor, 1678 

pode ser feito, vários governos, se a gente for ver na época da Ângela Amin, ela 1679 

fez a habitação social, ela resolveu algumas questões de habitação social e na 1680 

época com casas, não por exemplo, se a gente fosse parar para pensar hoje 1681 

aqui, eu quero deixar bem aberto para a gente discutir mesmo, e quem estiver 1682 

falando aqui parabéns por todas as falas, mas já pensaram se aquelas casas 1683 

que foram feitas naquela época da Ângela, depois do Dário, eu sou manezinha 1684 

da ilha né, nasci aqui, sou servidora pública então, a gente viu esse crescimento 1685 

da cidade, se fossem prédios verticais, onde não se tomasse tanta área plana 1686 

para várias casas pequenas e em volta desses prédios, que habitaria a mesma 1687 

quantidade de pessoas, pudesse ter mais praça, mais área de lazer, ruas mais 1688 

largas para passar ambulância, para passar ônibus, para passar caminhão de 1689 

lixo, então eu penso que é válido, a gente nunca vai agradar todo mundo, mas é 1690 

válido a gente pensar nisso também. Às vezes verticalizar, e aqui eu vou 1691 

defender de uma forma muito firme a questão da habitação social, que a gente 1692 

precisa resolver isso na cidade né, porque está tendo, discutindo ou não, está 1693 

sendo invadida nossa cidade e não está sendo cuidada né, até para as pessoas 1694 

depois terem esgoto, terem luz, terem tudo isso, que muitos hoje não conseguem 1695 

ter, mas já tem as suas casas em áreas consolidadas e também não estão 1696 

conseguindo resolver, porque diz que tem que fazer o REUBER, o REURBE não 1697 

precisa ter uma lei municipal, já existe a lei federal, como já foi feito em outros 1698 

governos, é possível discutir e colocar em prática também, sem necessariamente 1699 

aprovar uma lei municipal ou estar dentro do plano diretor. Plano diretor vai 1700 

definir algumas coisas, o REURBE pode trabalhar em paralelo, tanto que a gente 1701 

tem uma comissão parlamentar especial na Câmara que trata do REURBE né, 1702 
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que desde o ano passado o presidente foi o Vereador Marquito, não sei onde 1703 

está o Marquito, eu tinha visto... Oi querido, tudo bom? Então na Câmara existe 1704 

o diálogo, existe a vontade de todos os vereadores aqui, independente de 1705 

partido, de ser base, oposição, como são definidos enfim, mas de resolver os 1706 

problemas da cidade. E eu me coloco à disposição também para acolher, por 1707 

isso eu estou aqui ouvindo, para que a gente possa fazer esse comparativo 1708 

quando o projeto chega lá na Câmara, para que a gente possa ver se o que foi 1709 

falado aqui, foi levado a sério, foi colocado ou não, e se não foi o porquê né, para 1710 

a gente entender e poder votar em um plano que seja para a maioria da cidade, 1711 

para o desenvolvimento da cidade. Eu não posso pensar que um hotel vai ser 1712 

ruim não, a gente tem que ter é a rede hoteleira, porque querendo ou não, é uma 1713 

cidade turística, querendo ou não, todo o ano viram turistas para Florianópolis, a 1714 

gente tem que ter onde receber e receber bem, isso vai gerar emprego, vai gerar 1715 

uma renda extra para as pessoas que moram aqui. Como tem que ter o hospital, 1716 

como tem que ter educação, como tem que ter saneamento básico, que eu 1717 

também vou defender isso de uma forma muito firme, não adianta ter tudo e não 1718 

ter o saneamento básico, só que eu entendo também que a contrapartida que é 1719 

colocada aqui, é visando essas melhorias e assim eu espero, porque vai valer 1720 

por 10 anos, depois de 10 anos a gente vai ter que revisar de novo. E se a gente 1721 

tiver tudo isso redondinho e aqui uma das minhas defesas, uma das minhas 1722 

bandeiras enquanto vereadora, eu sou da área da segurança pública, é a 1723 

segurança e o combate à violência contra as mulheres, um bairro seguro inibe, 1724 

um bairro bem iluminado, inibe a violência né. Aqui as mães, querendo ou não, 1725 

que tem que trabalhar, que tem que deixar a criança na creche, muitos pais 1726 

também, mas hoje ainda a gente vê uma movimentação muito maior das 1727 

mulheres, das mães da família, fazendo esse movimento na cidade, precisando 1728 

do transporte público para às vezes levar até uma criança para um hospital lá no 1729 

centro, porque não tem onde atender no próprio bairro, então realmente eu 1730 

desejo enquanto manezinha da ilha né, enquanto vereadora hoje, enquanto 1731 

servidora pública, que a gente possa ter mais concursos públicos, pessoas 1732 

engajadas que, independente do governo que trocar, eles estão ali, são de 1733 

carreira e vão continuar fazendo o serviço acontecer, então o que eu quero é o 1734 

que seja melhor para todos nós e que a nossa cidade cresça e se desenvolva 1735 

gerando emprego, renda, mas principalmente todos com saúde e com 1736 

condições.”Muito obrigado, vereadora. Sebastião Martinez, representando a 1737 

Associação das Escolas de Surf de Santa Catarina, por 5 minutos. “Boa noite, 1738 

boa noite a todos. Bom pessoal, eu sou conselheiro fiscal da Associação de 1739 

Escolas de Surf, a unidade de Florianópolis, e em nome estamos aqui para dizer 1740 

que esse plano diretor que está aí sendo colocado para revisão, não tem que ter 1741 

revisão, o que tem que ter é a gestão pública presente em nosso bairro, isso sim 1742 

é importante, porque o plano diretor que aqui está, que é de 10 (dez) anos atrás, 1743 

nada impede de pedir para proprietários, aqui no travessão como foi colocado ali 1744 

pela Ângela Beatriz, não tem calçada, os pais esperam e as mães esperam um 1745 

ônibus com os seus filhos no colo no meio do travessão, é um absurdo isso! 1746 

Nada impede da prefeitura exigir um recuo de 1 (um) metro e meio, está na lei! 1747 

Isso daí ninguém fala! Ali no residencial, eu moro atrás do residencial ali, por 1748 
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uma questão de uma liminar foi concedido o fechamento desse residencial, que 1749 

hoje eles se intitulam condomínio, mas não é um condomínio, em contrapartida 1750 

a outorga que foi lhe dado na época para fazer o residencial, é um espaço verde 1751 

público, que hoje foi fechado, fechado! Ninguém utiliza lá! Ah, é permitido entrar? 1752 

É permitido entrar, mas está murado, as pessoas ficam inibidas de entrar e fazer 1753 

usufruto daquele espaço que é de todos e esse é o tipo de outorga que se 1754 

concede, o tipo de outorga que se concede é esse asfalto que fizeram ali na 1755 

Vargem, por exemplo, que facilitou é verdade a vida de muitos aqui, mas que os 1756 

acidentes aumentaram enormemente! Haja visto todos os residenciais que estão 1757 

ali vendendo, o pessoal não quer saber mais de carro entrando pela porta de 1758 

casa, é um absurdo! Não tem recuo, não tem calçamento, não tem um 1759 

acostamento, se o carro estraga fica parado e sabe por que foi uma outorga? 1760 

Porque quem bancou aquilo lá foi o Fort Atacadista, foi a HAVAN, entendeu? 1761 

Para que? Para levar o nosso mercado consumidor daqui, para consumir lá. Em 1762 

contrapartida nosso povo ficou vendo o quê? Acidentes. Isso daí não é feito, no 1763 

dia a dia falta um monte de coisa, falta o quê? Escola por exemplo, não tem vaga 1764 

aqui no bairro, os meus filhos senhor secretário, estudam lá na Costa da Lagoa. 1765 

Eu sou uns do que sempre estou lá relutando contigo, porque na hora de mandar 1766 

ali o WhatsApp do que a prefeitura faz e deixa de fazer, porque de marketing 1767 

eles entendem, agora aí lá ver a situação como é que é o ir e vir, se vai ter barco, 1768 

se não vai ter barco para ir e a Lagoa podre do jeito que está, porque o pessoal 1769 

lá da Costa da Lagoa fala “olha isso aqui ó, isso aqui é poluição”, e sabe da onde 1770 

vem a poluição? Eles fizeram ali a CASAN, fizeram aqueles dutos ali em cima, 1771 

se vocês verem ali na João Gualberto Soares, já quase chegando ali no parque 1772 

Florestal, eles cavaram e fiquei olhando “o que que é aquilo?”, “que que é 1773 

aquilo?” Quando eu fui ver está desaguando tudo no Rio e o Rio poluindo a 1774 

Lagoa, e isso no dia a dia, na nossa cara, isso não é falado e tudo é feito a toque 1775 

de caixa. Se essa audiência pública não for solicitada pela bancada, que é uma 1776 

bancada que se contraponha a essa gestão, gestão essa que sempre trabalha 1777 

em benefício de quem? De empreiteiros, de construtoras, de grandes 1778 

empresários... Se essa outra bancada que se opõem, não pleiteia essas 1779 

audiências públicas, tudo é feito a toque de caixa, tudo é feito na barganha, numa 1780 

mesa onde sentam prefeitos e vereadores. É assim que se articula. Agora por 1781 

exemplo nós, vou falar um contraponto nosso aqui das escolas de surfe, todo 1782 

ano a gente entra naquele edital, um edital, por exemplo, de uma semana onde 1783 

todo mundo fica arrancando o cabelo, os olhos, não tem lugar para sentar, gente 1784 

de 60 anos que não tem direito a uma senha preferencial, fica esperando lá para 1785 

todo mundo se degradiar para um lugar ao sol, para vender lá na praia e sabe 1786 

como é que é feito? A entrega de alvará, por exemplo, de uma Decathlon, na 1787 

mesa de negociação, eles têm direito às vezes de montar todo um circo lá na 1788 

praia pra dar os equipamentos deles, enquanto que nós é sempre a mesma 1789 

coisa, fazemos fila, ficamos esperando e não temos nada em troca. Então o 1790 

plano diretor atual não impede dessa gestão e das próximas de fazer as 1791 

melhorias no nosso bairro, não impede! O que impede é a força política, vontade 1792 

política e a nossa presença nessas audiências e na Câmara dos Vereadores 1793 

também, que nós vamos lá incomodar também.”. Muito obrigado. Michele dos 1794 
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Neves Lopes. Só registrar 2 (duas) coisas, a primeira é que nós temos mais 10 1795 

(dez) minutos para quem quiser falar e fazer as inscrições, depois das 10 (dez) 1796 

para as 9 (nove) encerra as inscrições tá, então antes de você falar, eu vou pedir 1797 

licença para chamar os próximos 4 (quatro), ok? Renato, Vereador Renato da 1798 

Farmácia, é Werner Rodrigues Franco, Robson Luiz Silva e Marina Caixeta dos 1799 

Santos, também vereadora. Pode falar Michelle das Neves Lopes por 5 1800 

minutos, representando a ECO PARVE. “Boa noite a todas, boa noite a todos e 1801 

todes. Sou coordenadora do projeto Abrace o Rio Vermelho e há mais de 1 (um) 1802 

ano a gente tem monitorado a qualidade da água do Rio em toda a sua extensão, 1803 

o Rio Vermelho ele nasce na rua da Nascente e ele vai desembocar na Lagoa 1804 

da Conceição. Então em alguns pontos né, hoje a principal ameaça do nosso 1805 

Rio é justamente a falta de saneamento, em alguns desses pontos que a gente 1806 

analisa, a concentração de coliformes fecais, ela está 1.000 (um mil) vezes acima 1807 

do que a legislação permite para esse tipo de Rio, então isso é inadmissível. 1808 

Então eu me pergunto que plano diretor é esse? Que coloca como prioridade a 1809 

verticalização né, a construção de novos prédios, sendo que a gente não dá 1810 

conta dos 15.000 (quinze mil) habitantes que tem no bairro São João do Rio 1811 

Vermelho. Além disso, a nossa nascente ela contribui diretamente para a área 1812 

de recarga do Aquífero, que é o Aquífero Ingleses do Rio Vermelho, e esse 1813 

Aquífero, ele abastece todo o norte da ilha, então como que a gente continua 1814 

deixando invisível o nosso manancial de água? Como que a gente continua 1815 

lançando esgoto num Rio que vai abastecer toda a região norte da ilha? E hoje 1816 

a gente já tem um outro problema, o segundo maior problema do Rio Vermelho, 1817 

da qualidade da água do Rio Vermelho, é a falta de mata ciliar, então eu li no 1818 

plano que se fala bastante né de fazer conexões das vias no final das ruas, mas 1819 

eu não vi, em nenhum momento né, falar sobre a proteção das nossas APP’s, 1820 

porque a proteção da nossa vegetação é o que vai dar a qualidade e a 1821 

quantidade de água que a gente vai ter disponível, sendo que esse Rio ele 1822 

expressa diversos serviços para a nossa vida. Então existem as pessoas que 1823 

dependem do Rio, que aquela água que vai desembocar contaminada na Lagoa 1824 

da Conceição, temos diversos pescadores que vivem né dessa demanda e 1825 

também temos toda a comunidade aqui do Rio Vermelho, que deveria poder 1826 

utilizar o Rio como seu lazer. Isso é um serviço ecossistêmico prestado pelo Rio 1827 

e é nosso direito de ter. Então eu senti falta de várias coisas nesse plano diretor 1828 

e inclusive quando ele traz as áreas naturais, ele não cita ali a área da nascente, 1829 

que ele é um cartão de visita também, ele não cita também né o Aquífero, porque 1830 

o Aquífero dos Ingleses ele é o Aquífero que vem até aqui né, então eu senti 1831 

falta de várias coisas nesse plano. É, me desculpa, confuso né e superficial, 1832 

então eu realmente espero que todas as reivindicações que estão surgindo aqui 1833 

hoje elas entrem em si no plano diretor, para que a gente tenha todas essas 1834 

nossas necessidades atendidas. Obrigada.” Vale destacar que a Sr. Katie 1835 

Elizeire desistitiu da fala. Passando então para o Sr. Vereador Renato Geske 1836 

(Renato da Farmácia) por 5 minutos.“Boa noite a todos, boa noite prefeito 1837 

Topázio, saúdo a mesa. Eu quero até complementar a boa fala que a M cedeu 1838 

sobre a questão da água, eu estou indo na terceira reunião do plano diretor e o 1839 

assunto água eu coloco em todos eles. O que que ocorre? Esse Aquífero que 1840 
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vem lá na praia dos Ingleses e vai até a parte Florestal, ele tem um grande 1841 

problema, a grande quantidade que tem aqui de foças na região que 1842 

contaminam, a grande quantidade de ponteiras que tem que retiram a água, o 1843 

que que pode acontecer no futuro se houver muitas construções com 1844 

impermeabilização do solo? Diminuir essa parte do Aquífero, e aí o que vai 1845 

acontecer? A salinização da água, porque essa parte aqui ela é mais baixa que 1846 

o mar, então vem a salinização, a hora que isso acontecer nunca mais nós 1847 

teremos água aqui do Aquífero. Uma vez salinizado, nunca mais pode ser usado. 1848 

Alguém já pensou nessa alternativa de como é que vai trazer água para cá? 1849 

Porque esse Aquífero ele dá água para todo o norte da ilha. Então antes de nós 1850 

falarmos apenas em outorga onerosa, a única coisa que tem se ouvido falar nas 1851 

apresentações, nas três vezes em que nós fomos, é outorga onerosa porque o 1852 

que se interessa nesse novo plano diretor? E por que da pressa? Se nós temos 1853 

até 2024! É o grande capital monetário da cidade que precisa construir, esse é 1854 

o foco da questão do plano diretor. E essa pressa nós não teremos na Câmara 1855 

Municipal, nós vamos fazer a discussão, nós vamos trazer para as audiências 1856 

públicas, se é isso que, nessa noite é o que o presidente do IPUF falou de que 1857 

o que está sendo colocado em cada audiência será contemplado na minuta, isso 1858 

nós vamos conferir no plano diretor. Além do mais está programado aqui para o 1859 

Rio Vermelho a questão da drenagem, antes da drenagem, tem que ter o 1860 

saneamento básico porque se não vai tudo para a Lagoa, isso nós não temos a 1861 

menor dúvida de que esse conjunto todo aqui na cidade, um depende do outro. 1862 

Nós dependemos de uma outra coisa também, esse plano diretor se ele é feito 1863 

para as pessoas, as discussões na apresentação, elas têm que ser muito mais 1864 

ampla do que apenas falar em aumentar a construção. Eu ainda coloco uma 1865 

outra coisa, aqui existe o  Aquífero e para a cidade que recebemos do Rio 1866 

Cubatão, ele tem hoje água para as 700.000 (setecentos mil) pessoas para a 1867 

grande Florianópolis, então qual é a solução a partir desse plano diretor, que 1868 

ninguém fala quantas pessoas vão adensar em cada bairro, mas nós já temos 1869 

uma ideia preliminar que são no mínimo para a cidade 200.000 (duzentas mil) 1870 

pessoas. Nós vamos ter água quanto e aonde para mais 200.000 (duzentas mil) 1871 

pessoas? Onde é que nós vamos ter calha viária para essa quantidade toda? 1872 

Onde é que nós vamos ter transporte coletivo, saúde, enfim. O crescimento da 1873 

cidade ele não pode ser tratado de uma hora para outra com um plano diretor 1874 

vindo 2 (dois) anos antes da discussão a toque de caixa, exatamente para um 1875 

interesse de uma meia dúzia de pessoas nas cidades. Nós inclusive temos uma 1876 

grande preocupação no que tange a questão, se fala muito aqui, da questão 1877 

federal, estadual e municipal, nós temos uma ilha onde é que as rodovias são 1878 

estaduais, não se tem um jeito, não se capricha, não se faz um trabalho, para 1879 

fazer com essa questão dessas vias que são do estado, elas praticamente são 1880 

urbanas. Eu hoje vindo para cá ainda, é impossível um lugar como o Rio 1881 

Vermelho não tem sequer uma calçada, aí a gente vim para cá falar em aumentar 1882 

o prédio. Então todas essas situações elas precisam ser tratadas paulatinamente 1883 

e principalmente nós estamos aqui hoje pela Câmara de vereadores não é para 1884 

ocupar um espaço de vocês para discussão, nós estamos aqui para ouvir, para 1885 

ver se lá realmente o plano diretor vai vir com essas reivindicações, esses 1886 
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conceitos e principalmente com a questão da qualidade que vocês precisam, 1887 

merecem e são dignos. Porque afinal de contas vocês escolheram esse lugar 1888 

para morar e precisa, sobretudo ter o condicionamento para vocês serem felizes 1889 

nesse lugar, tendo trabalho, tendo mobilidade e tendo saúde. Então meus 1890 

senhores, a nossa parte aqui hoje, de toda a bancada que tem se apresentado 1891 

está numa tônica, na tônica de ouvir vocês e quero parabenizar por esse grande 1892 

número de pessoas que estão aqui até essa hora da noite, porque isso 1893 

demonstra a responsabilidade que vocês têm com o bairro de vocês. Nós 1894 

inclusive lamentamos que não há uma discussão, aqui apenas se ouve por um 1895 

grupo que está sentado na mesa e principalmente como se tudo já estivesse 1896 

pronto. Não consigo até agora confiar nesse grupo que dirige o plano diretor que 1897 

realmente vocês são ouvidos. Então de olho na Câmara de Vereadores porque 1898 

lá vocês vão ser ouvidos e presta atenção na hora da votação, porque a gente 1899 

conhece o vereador pelo seu voto, não pelo que ele fala.” Muito obrigado. Werner 1900 

Rodrigues Franco, é representando o Conselho Local de Saúde do Rio 1901 

Vermelho. Encerram as inscrições para fala em 1 minuto. Queria agradecer a 1902 

presença da Vereadora Manu, obrigado pela presença. Pode falar Robson Luiz 1903 

Silva por 2 minutos. “Boa noite pessoal, tudo bem? Eu não vou falar tudo que eu 1904 

penso porque se não eu vou sair daqui preso hein. Brincadeirinha. Olha só 1905 

pessoal, assim ó, está todo mundo discutindo aqui que não tem que crescer, que 1906 

tem saneamento, tem tudo, mas ninguém está vendo, a gente precisa arrumar a 1907 

casa antes. A gente tem que crescer, é inevitável o crescimento da ilha, não tem 1908 

como fugir, vai crescer, vai subir, o pessoal vai fazer irregular, então a gente 1909 

devia pedir para os vereadores aqui, o pessoal que cuida dessa admissão, que 1910 

eles organizem isso, que faça com a fiscalização, mas que aconteça, mas que 1911 

arrume a casa junto, que arruma o IPTU, que arruma água, que arrumar a luz, 1912 

que a rua fique calçada. Vai crescer? Vai, vocês querendo ou não, eles querendo 1913 

ou não, vai subir, vai ver o pessoal de fora, vai vir o gaúcho, o filho vai crescer 1914 

vai fazer uma casa em cima. Então a gente precisa crescer ordenado, fazer uma 1915 

coisa mais bacana, mais coordenado. Não tem o IPTU numa rua, não consegue 1916 

desmembrar o IPTU, não consegue ligar uma água, não consegue ligar uma luz. 1917 

A gente quer fazer o negócio acontecer só que tá desorganizado, a casa tá 1918 

bagunçada, a casa tá assim ó, a Deus dará. Você entra numa rua, não tem 1919 

calçamento, aí porque não tem dinheiro, mas cobra o IPTU direitinho, vai ter o 1920 

dinheiro, liga a água, liga a luz, vai ter o dinheiro para calçar a rua, vai ter dinheiro 1921 

para fazer escola, vai ter o dinheiro para o negócio acontecer. Não é isso que 1922 

vocês querem? Não precisa de dinheiro pra fazer as coisas acontecer? Então 1923 

hoje eu precisa organizar a casa, primeiro organizar a casa e cresce junto. Se 1924 

não, não vai acontecer o negócio. Tenho dito, boa noite senhores.” Obrigado, 1925 

próxima. Antes de chama Marina Caixeta dos Santos, vou chamar os próximos 1926 

quatros. Vereador Leonel Camasão, Lívia Guillard, também vereadora, Vereador 1927 

Marquito e Martinho de Castro. Pode falar Marina Caixeta dos Santos por 5 1928 

minutos, representante do Coletivo Bem Viver.“Boa noite a todos e todas. É eu 1929 

tinha feito um planejamentozinho aqui para a minha fala, mas enquanto eu 1930 

estava ali no cantinho esperando para falar, eu me dei conta dessa faixa que eu 1931 

não tinha reparado nela nas outras audiências públicas, ela diz “a cidade quer 1932 
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ouvir você”. E me veio muito a ideia de falar como que isso aqui simboliza muito 1933 

desse processo, porque não é a cidade que quer ouvir você, porque nós somos 1934 

a cidade, é a prefeitura que tem que ouvir a cidade, a relação é que entre poder 1935 

público e cidade está invertida né. Eu acho que isso aqui simboliza muito desse 1936 

processo e da forma truculenta como ele vem sido, vem sendo feito né, eu acho 1937 

que isso aqui simboliza muito. Bom para quem não me conhece, eu sou a 1938 

Marina, eu sou uma das co-vereadoras da Coletiva Bem Viver, um mandato 1939 

coletivo de mulheres na Câmara Municipal de Florianópolis. Eu queria começar 1940 

a minha fala, falando sobre algo que não foi citado aqui ainda, que dentro desse 1941 

distrito a gente tem uma terra que é reconhecida como uma terra quilombola e 1942 

foi reconhecida depois de um processo judicial muito extenso. Processo judicial 1943 

que tem sido mais ou menos o modus operandi da gestão de Florianópolis 1944 

porque isso aqui também foi um resultado de um processo judicial, porque para 1945 

essas audiências acontecerem a gente teve que entrar com um mandado de 1946 

segurança, provocar o Ministério Público para garantir a participação que é 1947 

prevista por lei. Então é voltando na terra quilombola, a gente tem dentro desse 1948 

distrito é essa terra que é de acordo com a convenção é... calma. Que de acordo 1949 

com a convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que foi 1950 

regulamentada no Brasil pelo decreto federal 10.088 de 2019, é essa convenção 1951 

diz no seu artigo sexto que: “os governos deverão consultar os povos 1952 

interessados, que são os povos e comunidades tradicionais, mediante 1953 

procedimentos apropriados e particularmente através de suas instituições 1954 

representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou 1955 

administrativas suscetíveis a afetá-los diretamente.” Então quero que fique 1956 

registrado que esse processo de consulta, esse processo de participação, não 1957 

está cumprindo a legislação federal no que diz respeito a essa comunidade que 1958 

fica nesse distrito. Essa comunidade não está sendo consultada particularmente 1959 

a respeito do seu território que será afetado por essa revisão. E seguindo na 1960 

ideia do que falta é nesse processo, eu quero citar também um estudo de 1961 

capacidade de suporte, que foi citado já algumas vezes aqui nas falas anteriores, 1962 

que não diz quanto de água a gente tem disponível, qual a capacidade de 1963 

tratamento de esgoto, de transporte público, de saúde, educação, etc. Faltam 1964 

também oficinas comunitárias que poderiam servir de instrumento para 1965 

educação política das pessoas, para que todo mundo se aproprie do 1966 

conhecimento do plano diretor, o que é um plano diretor, para que serve, é um 1967 

conhecimento complexo e difícil de ser apropriado por todo o mundo e que pouca 1968 

gente sabe, então seria muito importante que a gente tivesse oficinas 1969 

comunitárias, que a gente tivesse oficinas temáticas para discutir em 1970 

especificidade de cada um dos temas, oficinas de educação, transporte, 1971 

saneamento, meio ambiente e todos esses assuntos setoriais, também seria 1972 

muito importante. Porque infelizmente a gente está aqui debatendo um único 1973 

projeto de cidade, uma única proposta que vem de um setor da sociedade muito 1974 

bem definido e que já foi citado aqui várias vezes, que é o setor da construção 1975 

civil e o mercado imobiliário. Infelizmente a gente não está tendo a possibilidade 1976 

de colocar em contraste, em contraponto, projetos diferentes. Debates, debates 1977 

são outro... é um outro objeto é um outro instrumento de participação 1978 
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interessante que poderia estar sendo utilizado. E o fato desse processo estar 1979 

sendo entroncado dessa forma, está sendo empurrado goela abaixo, atende 1980 

diretamente aos interesses dessas pessoas e atendeu também em 2014, que 1981 

também foi um processo entroncado e que trouxe a gente até aqui um plano 1982 

diretor, que como o Marquito até comentou na última audiência, parece um 1983 

Frankenstein, todo remendado, foram apresentadas mais de 600 (seiscentas) 1984 

emendas na Câmara ao projeto do plano diretor de 2014 e culminou numa lei 1985 

que é complicada, difícil, traz problemas à cidade e novamente a gente está 1986 

passando por um processo entroncado, empurrado goela abaixo, que vai 1987 

culminar numa lei problemática e que vai trazer vários problemas no futuro para 1988 

a gente de novo. Então eu queria deixar, eu não vou ter tempo de complementar. 1989 

Obrigado a todos.”Nós agradecemos. Vereador Leonel Camasão, por 5 1990 

minutos.“Bom, primeiramente boa noite a todas as pessoas aqui presentes, boa 1991 

noite a mesa, boa noite perfeito. Meu nome é Leonel Camasão, eu sou jornalista 1992 

de formação, eu estou vereador na Câmara de Florianópolis, sou morador do 1993 

bairro José Mendes, lá no distrito do centro. E tenho acompanhado todas as 1994 

audiências públicas né, estive lá na audiência do distrito do Ribeirão da Ilha na 1995 

Tapera, estive em Canasvieiras, estou aqui hoje e o que parece imperar nesta 1996 

discussão, a simbologia que se apresenta aqui nessa discussão, é a simbologia 1997 

do medo, do medo. Eu acho um absurdo que a gente tem que fazer um debate 1998 

como esse aqui hoje, com os representantes do executivo cercados por uma 1999 

cerca de metal aqui como essa e assim tem sido em todas as audiências. Eu 2000 

acho um absurdo que a gente venha para uma audiência como essa, que é para 2001 

ouvir o povo e a gente veja mais membros da guarda municipal do que na frente 2002 

das escolas, do que ajudando a guiar o trânsito, do que ajudando a fazer a 2003 

guarda patrimonial do nosso município. E esse símbolo do medo ele se 2004 

apresenta na concretude, essa é a terceira tentativa do executivo deste governo, 2005 

prefeito mudou, Topázio assumiu, Gean renunciou, mas é o mesmo governo é a 2006 

terceira tentativa deste governo de passar o plano diretor, a primeira sem debate 2007 

de forma ilegal, não passou por um voto gente, foi lascado, em janeiro de 2021. 2008 

Depois em dezembro de qualquer jeito, propondo audiências públicas todas de 2009 

uma vez, ao mesmo tempo, no mesmo horário. Nós do PSOL junto com o fórum 2010 

da cidade, judicializamos e hoje estamos aqui para falar e para ouvir, mas nós 2011 

estamos aqui por conta de uma ação judicial porque teve essa movimentação, 2012 

porque se não, não seria dessa forma, vocês não estariam aqui hoje nem para 2013 

falar nem para ser ouvido, independente de quem é contra, a favor, qual é a 2014 

demanda para ter esse movimento de escuta e de diálogo. Então se o executivo 2015 

tem medo do que nós temos a dizer, também é natural que nós tenhamos medo 2016 

da intenção do executivo ao propor a revisão desse plano, eu não tenho 2017 

nenhuma divergência gente, conceitual, programática com adensar onde precisa 2018 

ser adensado, eu não tenho diferença da gente fazer a revisão do plano, acho 2019 

que ela é necessária. Nós não temos essa esse problema, mas nós temos que 2020 

identificar que entre aquilo que se apresenta como diretriz e aquilo que se 2021 

apresenta como proposta, está completamente desconectado uma coisa da 2022 

outra. A diretriz fala em redução do preço do aluguel e dos terrenos, gente em 2023 

que lugar do mundo, em que lugar deste país que a gente vai pegar um conjunto 2024 
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de ruas, em cada bairro, dizer que são centralidades, dizer que agora o cidadão 2025 

o dono daquele terreno ao invés de 2 andares pode fazer 4, pode fazer 6 pode 2026 

fazer 8, e o valor do terreno e do aluguel vai diminuir? Em que mundo? Não 2027 

existe diminuição do aluguel e do valor do terreno. Quem é que mora de aluguel, 2028 

por favor? Pouca gente. Quem aqui tem um terreno ou uma casa? Ou mais de 2029 

um terreno que está nessa condição de clandestinidade, de irregularidade, que 2030 

precisa de escritura? Já foi falado aqui mas eu vou reforçar, nada do plano diretor 2031 

vai resolver o problema de vocês, nem quem mora de aluguel e nem quem 2032 

precisa regularizar o seu terreno, pois como foi dito aqui na proposta, em tese 2033 

nenhuma, nenhuma área do mapa vai ser modificada, não há alteração do 2034 

zoneamento e não é só aqui no Rio Vermelho, não há alteração do zoneamento 2035 

em nenhum lugar da cidade. E aí gente, esse é um erro fundamental aqui desse 2036 

plano que fala em misturar classes sociais nos bairros, que fala em ricos e pobres 2037 

e classe média morarem no mesmo espaço, como é que vai ter isso, como é que 2038 

vai baixar o preço do aluguel, se em 13 (treze) anos, vejam vocês a simbologia, 2039 

13 (treze) né, em 13 (treze) anos de “Minha Casa, Minha Vida” quantos 2040 

condomínios do “Minha Casa, Minha Vida” foram construídos na ilha? Vocês 2041 

sabem? Nenhum! Nenhum gente, foi construído dois condomínios no continente, 2042 

em Florianópolis, mas não na ilha. Como é que vai baixar o preço do aluguel se 2043 

na revisão do plano diretor não está previsto a criação de novas zonas especiais 2044 

de interesse social? Vocês sabem o que é isso? ZEIS, essa sigla, você delimita 2045 

um território e você diz aqui nós vamos fazer habitação popular, e aí 2046 

automaticamente o preço desse terreno vai baixar, porque tem uma 2047 

intencionalidade da gestão. O que me parece que está colocado aqui é que a 2048 

gestão não tem intencionalidade nenhuma, ela está dando um cheque em branco 2049 

para a construção civil decidir. Se vocês fizerem a outorga onerosa, vocês 2050 

escolhem aí o pedaço do terreno que vai sobrar e vocês escolhem aí o que vocês 2051 

querem fazer com esse terreno, porque a prefeitura não tem projeto de área de 2052 

lazer, de posto de saúde, de escola, não está previsto nada nesse plano gente, 2053 

não está previsto nada.” Lívia Guillard, representando a Coletiva Bem Viver, 2054 

Câmara Municipal, por 5 (cinco) minutos. Boa noite, a todos, a gente está numa 2055 

sequência do PSOL, de colegas, bom tem algumas coisas que eu queria 2056 

destacar dentro do que já foi destacado, mas que a gente pense em como 2057 

transformar essas questões em propostas, já foi muito destacado a questão da 2058 

necessidade de capacidade de suporte, o que é capacidade de suporte, porque 2059 

a gente fala isso? Porque lá na Lei Federal do Estatuto da cidade diz que para 2060 

fazer a revisão do plano diretor devem ser realizados os estudos de capacidade 2061 

de suporte. E aí fica a pergunta à mesa: Foram realizados? Porque o diagnóstico 2062 

não representa a capacidade de suporte, pelo contrário, ele representa um 2063 

diagnóstico que tende a indicar um processo de adensamento uma necessidade 2064 

de aumento populacional, e aí tem um dado, por exemplo, referente à 2065 

capacidade de suporte e aí para o município todo o que com a lei atual do Plano 2066 

Diretor a gente tem a capacidade de ocupação de população de mais de 700.000 2067 

(setecentos milo) mil pessoas com a lei atual. Com a lei futura, essa que a gente 2068 

já encontrou alguns escritos no ano passado quando foi protocolado na Câmara, 2069 

quando passou no conselho das cidades enquanto minuta, antes de chegar 2070 
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nesse processo que aqui hoje estamos à gente teria um cálculo já feito pelo 2071 

professor Goethe de mais de 1.000.000 (um milhão) de habitantes na ilha de 2072 

Florianópolis, aí eu pergunto: E a capacidade de suportar 1.000.000 (um 2073 

milão)de habitantes num ambiente tão sensível, tão sensível às mudanças 2074 

climáticas e tão sensíveis ao impacto da ocupação humana, porque a gente não 2075 

ocupa com responsabilidade, infelizmente, mas fico aqui e eu acho que isso 2076 

precisa ser registrado que o que a população do Rio Vermelho está pedindo é 2077 

ocupar o seu bairro com responsabilidade social e ambiental. A responsabilidade 2078 

que vocês estão pedindo não é educação, não é dignidade na saúde, direito à 2079 

cultura, é um bairro que produz muita cultura e muita cultura popular e isso tem 2080 

que ser respeitado, reconhecido e valorizado que também preserva costumes da 2081 

cultura açoriana e que também tem como a Marina falou:  E a única comunidade 2082 

quilombola que destaca que o povo negro sim foi e é parte da história de 2083 

ocupação no município de Florianópolis, foi escravo e então tem uma história, 2084 

esse bairro que é uma história da construção do município de Florianópolis, e aí 2085 

retomando a questão da capacidade de suporte, e aí fica a dica para a prefeitura 2086 

como proposta que considere a Lei Orgânica do Município, no artigo que dá a 2087 

natureza,  a capacidade e a consideração como sujeito de direito e não é isso 2088 

que a gente viu aqui, não é isso que a gente vê, a gente vê essa lei sendo 2089 

infringida o tempo todo e o acidente da Lagoa, no passado, o crime da Lagoa ou 2090 

tudo o que vocês trouxeram em relação ao aquífero, em relação à nascente, em 2091 

relação ao Rio, são impactos de desrespeito ao direito da natureza que está na 2092 

lei orgânica do município, que inclusive, é uma lei superior ao Plano Diretor e 2093 

deveria dar base para o processo de revisão, inclusive, passando esse ponto e 2094 

essa consideração, gostaria de recuperar o apontamento do Vereador Afrânio 2095 

de que não haja nenhum projeto de expansão imobiliária, porque a gente brinca 2096 

nos bastidores, que esse não é um plano diretor, mas um plano de 2097 

desenvolvimento e investimento imobiliário, que não haja esse o 2098 

desenvolvimento desse processo de expansão é imobiliário sem que antes se 2099 

garanta a infraestrutura de saneamento, de abastecimento, de energia elétrica, 2100 

de acesso à internet, de todos os direitos que determinam como moradia digna, 2101 

isso  não é lei municipal, isso é Constituição do Brasil,  então a gente precisa 2102 

que os caminhos anteriores sejam respeitados, para que, a gente, se for o caso, 2103 

se a população do Rio Vermelho, no futuro, quiser um processo de adensamento 2104 

de pavimentação volte a discutir, e aí o que eu gostaria de indicar: Que se fosse 2105 

considerado como proposta e por que não propor que, determinadas as 3 (três) 2106 

audiências cumprindo o TAC, que é o termo de acordo de conduta feito com o 2107 

Ministério público, porque não então já que as propostas daqui vão ser 2108 

consideradas quando a minuta esteja pronta, para além da audiência pública, 2109 

que reúne toda a cidade para encerrar a gente não volte a ter as audiências 2110 

distritais apresentando o resultado desse processo de escuta e os acúmulos para 2111 

que então a população do bairro aprove ou não, é isso. Segue com a fala do 2112 

Vereador Marquito: Boa noite pessoal, queria saudar todas as pessoas que 2113 

estão aqui, que permanecem nessa audiência pública de mais de 4 (quatro) 2114 

horas, em geral, saudar também a mesa. Gente, eu queria antes de começar, eu 2115 

vou só complementar o que a Ângela, que foi a moradora que veio e acabou 2116 
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falou que tinha alguns pontos e não conseguiu falar, ela tinha 3 (três) pontos 2117 

ainda de reivindicação e colocar aqui para ser registrado, ela trouxe uma 2118 

demanda das mulheres que tem aí uma grande problema de fazer a trilha 2119 

sozinha ou com uma criança e que isso tem sido o ponto de muita violência 2120 

contra as mulheres, por assédio, e inclusive chegando às vias de fato, isso 2121 

precisa ser considerado, isso não é isolado aqui do Rio Vermelho, eu acompanho 2122 

também essa demanda lá do Rio Tavares e do Campeche, eu acho que tem que 2123 

ser olhado na perspectiva da segurança pública, mas, mais do que isso, como 2124 

outras propostas para reduzir esse risco né, uma delas é, por exemplo, a questão 2125 

dos guardas vidas civis que poderiam estar continuando o ano inteiro na praia e 2126 

que poderiam estar aí dando esse apoio. Quero também trazer outra questão 2127 

que ela colocou que foi o problema da coleta de resíduos sólidos, especialmente 2128 

da coleta seletiva, que depois da pandemia, quando foi feito a contratação da 2129 

terceirizada, acabou que a coleta seletiva no bairro, eles não sabem mais se está 2130 

sendo feito, se não tem ou se tem se não tem. O problema foi à terceirização, 2131 

obviamente, mas eu quero dizer o seguinte, vocês imaginem que o lixo de cada 2132 

cidadão do Rio Vermelho acaba indo lá para Biguaçu, anda mais de 60 2133 

(sessenta) km, gente, é inaceitável, isso e a gente paga 40.000.000 (quarenta) 2134 

milhões de reais por ano só para enterrar o lixo. E a Prefeitura fez a opção de 2135 

fazer a disputa, ao invés de fazer alternativas de tratamento como a 2136 

compostagem no bairro, a reciclagem no bairro, resolveu disputar e terceirizar a 2137 

coleta que fazia e era feita com qualidade pela COMCAP, então quero colocar 2138 

isso. O outro ponto é a necessidade de pensar o bairro, como um bairro que tem 2139 

suas características, já foi um bairro rural, é um bairro que tem características 2140 

ainda rurais, é um bairro que poderia ter muitas áreas verdes como hortas, com 2141 

compostagem com de plantas medicinais, dialogando com a comunidade, e essa 2142 

é mais uma reivindicação, então eu deixo registrado aqui, que era os 3 (três) 2143 

pontos que a Ângela queria colocar e não conseguiu colocar. Por fim, eu vou me 2144 

posicionar agora, eu tenho a satisfação de ter podido votar contrário a tentativa 2145 

de alterar o Plano Diretor, em janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um), na Câmara, 2146 

por um voto, já foi colocado aqui isso foi decisivo, essas alterações estão 2147 

colocadas aqui, poderia ter passado lá, sem nenhum debate, sem nenhuma 2148 

construção, sem nenhuma participação, depois tentaram novamente com uma 2149 

única audiência. Audiências concomitantes em todos os distritos no mesmo dia 2150 

no mesmo horário, nós entramos com uma ação um mandado de segurança, foi 2151 

cancelado esse processo, e hoje estamos aqui estamos aqui, com uma proposta 2152 

de uma diretriz ou proposta de diretriz apresentada pelo poder executivo que 2153 

tenha único objetivo de aumentar gabarito e de ampliar o processo de outorga 2154 

onerosa em todos os distritos, em todos os bairros. Quero dizer que as 2155 

manifestações do qual eu tenho participado, que vocês colocaram, elas estão 2156 

muito mais além do que apenas ampliar gabarito e andar nos bairros. Está sendo 2157 

colocada aqui, a questão do saneamento, a questão dos serviços públicos, a 2158 

questão da mobilidade, a questão das infraestruturas, a questão de que muitas 2159 

delas não é o plano diretor que vai resolver, gente, é inaceitável que, alguém 2160 

peça hoje na prefeitura, faça uma consulta de viabilidade e demora quase um 2161 

ano para sair. Isso é inaceitável. Não é o plano diretor que vai resolver. Isso é 2162 
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inaceitável, que quem quer fazer uma denúncia de uma obra irregular na sua rua 2163 

fique com medo e vai ligar para o número, e o número não atende, manda um e-2164 

mail, manda ouvidoria, e a ouvidoria não responde, e a pessoa lá do bairro que 2165 

faz a denúncia para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, ela fica com 2166 

medo, ela é ainda por cima tem que se esconder se não, ela pode ser violentada 2167 

por muitas vezes, vocês sabem disso. É inaceitável que hoje, nós tenhamos 80% 2168 

(oitenta por cento) menos servidores na FLORAM e no IPUF para fazer o 2169 

trabalho, é inaceitável que nós não temos hoje um diretor das unidades de 2170 

conservação, que a fiscalização da FLORAM tem uma demora enorme, isso sim 2171 

é melhorar as condições do poder executivo, para daí começar a pensar em 2172 

revisão do plano diretor. Quero eu colocar ainda que alguns pontos que estão 2173 

sendo falado, se já existe no atual Plano Diretor na 482 (quatrocentos e oitenta 2174 

e dois), com todas as críticas que eu tenho a ele, eu acho que também tem que 2175 

ser revisado e melhorado os técnicos do IPUF com o conselho da cidade já 2176 

tentaram fazer isso tinha uma lei tramitando na Câmara às 17 (dezessete) e 15 2177 

(quinze), ela era o rebatimento, era para alterar por exemplo áreas que não são 2178 

APP mas que são a PL que deveriam ter retornado para sua para o seu 2179 

zoneamento original muitas segundo, infelizmente esse projeto foi retirado para 2180 

entrar aquele de 2021 (dois mil e vinte e um) aquela absurdo que tentaram 2181 

aprovar na Câmara que não foi aprovado, então tem um esforço e tenho já uma 2182 

minuta de alteração necessária por fim eu quero dizer que o Rio Vermelho não 2183 

pode virar uma vala de drenagem e dizer que esse bairro pode ser um bairro 2184 

com muita qualidade que todo mundo veio buscar aqui. Nós que agradecemos. 2185 

Adelcio Antônio Melo, por 2 minutos. Uma boa noite a todos. Aos meus 2186 

vizinhos, aos políticos que estão na mesa, que deveriam ser administradores, 2187 

porque o que falta na nossa cidade, nós podemos encontrar no centro da cidade. 2188 

Aquele montão de pessoas comerciando, no meio da rua, com a segurança da 2189 

polícia, que eles estão ali. Corre foge que é uma vergonha para nós. Nós tivemos 2190 

nessa cidade uma pessoa que iluminou o mundo sobre esse espaço e se tornou 2191 

um campeão no mundo, de uma arte, de uma cultura. E nós estamos passando 2192 

um vexame, uma vergonha. Eu como cidadão, eu fico envergonhado de não 2193 

poder fazer nada. Eu estou... Eu trabalho na área de cultura, de arte. Nós 2194 

estamos assim massacrados pelos desempregados que estão invadindo e 2195 

tirando a nossa cultura, estraçalhando os espaços, que é uma vergonha. Essas 2196 

coisas de China, coisas de toda a parte do mundo. E o trabalhador manezinho, 2197 

que é a cultura desse local, ele está sumido do mapa. Você não vê mais entende, 2198 

uma pessoa local. Nós estamos falando do desastre que está acontecendo, 2199 

coisas que os senhores conhecem melhor do que nós. As pessoas que estão 2200 

reclamando, estão reclamando com direito, mas, que elas façam a parte delas. 2201 

Agora a obrigação é dos senhores, saber que já me prometeram, como aos 2202 

moradores da rua que eu vivo, nascente do Rio Verde, um calçamento. O 2203 

calçamento veio dinheiro, mas sumiu cadê o calçamento? Dá uma passadinha 2204 

lá, vai lá ver. Eu não quero vir aqui questionar com vocês, se faz ou não faz. 2205 

Sejam administradores, sejam pessoas não políticas, sejam profissionais o que 2206 

está faltando na nossa cidade é para ser antigo Eu agradeço a todos, não é nada 2207 

pessoal, mas que Deus abençoe essa ilha, que nos proteja, porque olha tá um 2208 
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caos, se vocês não acreditam é só vocês viverem nessa ilha como eu vivo. Eu 2209 

sou um cidadão brasileiro e tenho orgulho de ter criado os meus filhos aqui, que 2210 

já são homens, eu tenho netos, tenho bisnetos e hoje em dia não posso participar 2211 

de uma feira de arte, porque a Frankilin Cascaes, ela tá dando pra outras 2212 

pessoas. E nós aqui como ficamos? Muito obrigado pela sua participação. Olívia 2213 

Fernandes Rocha, faixa por 2 (dois) minutos. Boa noite a todos, sou Lívia, sou 2214 

moradora do Rio Vermelho a 15 (quinze)anos, sou amante da natureza aqui hoje, 2215 

boa noite a todos vocês, boa noite vereador, meu amigo querido. Vereador eu 2216 

estou aqui hoje por causa de que? O Rio Vermelho, está sendo feito um trabalho 2217 

incrível pela Regeneração das águas do Rio. Eu como moradora há 15 (quinze) 2218 

anos aqui. Venho nesses meus 15 (quinze) anos, unindo pessoas a limpar a 2219 

praia, a limpar o Rio e eu tenho visto... eu moro praticamente muito próximo ao 2220 

Rio, é tem uma trilha muita mata, acho que a minha trilha é a que é mais 2221 

conservada de mata nativa. A primeira vez que eu filmei um cano clandestino, 2222 

foi lá na rua da Moçambique.  E ali eu passei para os grupos que eu faço parte 2223 

e outros moradores se uniram e vetaram esse cano. E nisso hoje tem lá um 2224 

espaço bonito e o cano não está mais já sendo jogado o esgoto diretamente no 2225 

Rio. Porém, está sendo feita uma limpeza que, ao meu ver, é extremamente 2226 

prejudicial para a saúde do Rio, porque quando passa aquele trator, tem um 2227 

trator que passa, quando passa aquele trator, conforme aquela pá vai de um lado 2228 

do Rio, puxa lá o leito do Rio todo e puxa desse outro lado do Rio, toda aquele 2229 

mato, todo aquele ecossistema, tem uma... antigamente, tem 15 (quinze) anos 2230 

que estou aqui é há uns 10 (dez) anos atrás ,eu atravessava pelo Rio. A água 2231 

não era tão poluída. Hoje é uma lâmina de Rio. Eu estou tremendo, é uma lâmina 2232 

de Rio, é de água, onde eu passava e isso por conta dessa areia, dessa limpeza 2233 

erradamente que estão fazendo. Só na semana passada eu fiz 2 (duas) 2234 

denúncias na polícia ambiental, por conta de um outro cano, que eu achei na rua 2235 

de trás da minha casa e por conta desse trator que realmente, eu não sei nem 2236 

qual palavrar usa, o tão prejudicial. Então a ECO para esta fazendo um trabalho 2237 

lindo pela Regeneração das águas do Rio eu acho que a gente tinha que dar 2238 

mais atenção a isso, A FLORAM fazer essa limpeza para o Rio manualmente, é 2239 

possível fazer eu tenho amigos vizinhos que moram perto do Rio também e 2240 

fazem essa limpeza, cuidam do Rio manualmente, e sobre os resíduos, é orientar 2241 

a população através da voz de vocês. Porque aí eles fariam reciclagem. Muito 2242 

obrigado pela sua manifestação. Leandro Pereira Araújo, representando o EJA 2243 

Leste, daqui dessa escola municipal. 5 minutos. Boa noite senhores políticos, aí 2244 

nossos representantes. Boa noite a todos que vieram aqui. Meu nome é Leandro 2245 

Araújo, e eu gostaria de falar aqui em primeiro lugar da vocação do nosso bairro. 2246 

Qual é a vocação do nosso bairro? Qual é o nosso maior patrimônio aqui? O 2247 

meu maior patrimônio é esse mar que tem aqui. Então isso para mim é intocável. 2248 

Então eu acho que a gente antes de... eu não tenho problema nenhum de 2249 

construir 4 (quatro) andares ou 5 (cino)andares. Eu acho que como já foi falado 2250 

aqui, não tem como é negar esse crescimento. Só que antes disso a gente tem 2251 

outras coisas mais importantes a se discutir. Saneamento básico gente, cada 2252 

real investido em saneamento básico, que são 5 (cinco), lá na saúde que a gente 2253 

economiza, esgoto, como é que eu vou viver do turismo jogando cocô na praia? 2254 
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Então gente, eu acho que a discussão é pertinente, as forças são muito grandes, 2255 

a gente aqui é uma formiguinha, mas é gente guerreira, a gente é lutador e eu 2256 

estou orgulhoso da minha comunidade.  Estou orgulhoso de vocês. Esse debate 2257 

do plano diretor foi feito aqui na EJA, na escola, com os alunos, virou pesquisa, 2258 

discussão, todo mundo tem espaço, tem direito de falar, todo mundo tem direito 2259 

de se comunicar e dizer o que pensa. Só que como foi falado aqui também, a 2260 

gente é uma comunidade e aí eu fico pensando, as nossas vocações, além 2261 

dessa natureza maravilhosa que a gente tem, a gente é um bairro rural cara, a 2262 

gente é um bairro rural, fazer farinha, andar de carro de boi, isso é importante 2263 

para a gente para nossa cultura, quem veio para cá, quem é daqui, sabe o quanto 2264 

isso é importante. Então eu vou adensar meu bairro, sem pensar nisso? A gente 2265 

podia ter espaço aqui, discutir espaço aqui. Como foi falado tem espaço de 2266 

sobra, porque a gente não planta comida? Tem gente passando fome e tem 2267 

espaço para plantar a comida. Aqui atrás da escola gente tem uma hortinha, mas 2268 

a gente tem muito espaço aí, a gente tem conhecimento, a gente tem tudo, 2269 

porque não faz? Então a minha preocupação é que o debate não é esse que a 2270 

gente gostaria de estar fazendo aqui, se vai ser construído 5 (cinco) ou 10 (dez) 2271 

andares. A gente quer saber como é que vai acontecer, como é que a gente vai 2272 

aglomerar tanta gente no verão, quantos prédios de 4 (quatro) andares, quantas 2273 

pessoas vão morar. Isso é importante. A gente já não tem calçada, a gente já 2274 

não tem nada, eu vivo a 20 (vinte anos) anos aqui gente, sem calçada, sem 2275 

ciclovia, entra e sai político e nunca fazem, e eu acho que não vou fazer e vão 2276 

colocar mais gente aqui dentro. Essa é a preocupação, a gente vai viver num 2277 

caos, porque o que é importante de ser discutido e ser colocado no papel e que 2278 

os nossos representantes poderiam estar trazendo aqui para a gente olha 2279 

pessoal a gente tem um plano de tratamento de água, não vai ter mais fossa 2280 

séptica, nós vamos financiar a biodigestor para os moradores, nós vamos 2281 

financiar a placa solar para os moradores. Tem como captar esse dinheiro lá 2282 

fora, tem recursos lá fora para investir em saneamento, todo mundo sabe disso 2283 

aqui. Eles sabem, mas a gente está discutindo quantos andares a gente vai 2284 

poder construir. Eu não sou contra, pode construir, mas só que isso é outro 2285 

debate. Primeiro é cadê, para onde vai o esgoto, como a gente vai tratar a água? 2286 

Esse é o nosso cartão postal. A gente vive disso aqui, a gente vive de receber o 2287 

turista, com orgulho da nossa praia, com orgulho da nossa comunidade, com 2288 

orgulho da nossa cultura. A gente vive disso. É isso que quem mora em 2289 

Florianópolis se orgulha. E parece que a discussão que está sendo debatida aqui 2290 

hoje é outra e eu fico perplexo porque o que é importante está sendo deixado 2291 

para trás, que forças são essas? Que interesses são esses? eu pergunto. Há de 2292 

haver uma resposta, eu não sei, mas há de haver uma resposta. Esse é o 2293 

diagnóstico que eu faço da nossa comunidade, é uma comunidade rural, que 2294 

tem orgulho de ser rural, que tem orgulho de passear de cavalo, que tem orgulho 2295 

de andar nas trilhas, mas que precisa e é carente, precisa de espaços públicos, 2296 

precisa de ciclovia, precisa de saneamento, precisa de regularização da terra, 2297 

precisa... Todo mundo tem direito a terra. Eu moro de aluguel, não tem problema 2298 

quanto a isso, mas eu acho que quem comprou seu terreno, com dinheiro suado, 2299 

precisa ter um papel dizendo: olha isso é teu. Então é claro, se você estiver numa 2300 
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área de APP, você não deveria ter comprado você não deveria ter construído, 2301 

porque eu acho que em primeiro lugar tem que estar aquilo que a gente veio 2302 

buscar, que a natureza, que é a nossa vocação, é o nosso maior patrimônio, é 2303 

isso gente. A gente tem que estar falando sobre isso, do nosso maior patrimônio, 2304 

que é o patrimônio ambiental e para onde a gente está destinando os nossos 2305 

dejetos, que cidade a gente quer para nossos filhos e os nossos netos. Eu acho 2306 

que é esse que é o debate que a gente devia está fazendo hoje, obrigada. Paulo 2307 

Roberto da Costa, representando Nativa Imóveis, por 5 (cinco) minutos. Boa 2308 

noite, boa noite a todos, estou representando uma área que é totalmente ligada 2309 

ao desenvolvimento do plano diretor. Falar do que é o que a gente está 2310 

discutindo, sou diretamente ligado ao ramo imobiliário, desde a parte do solo, 2311 

exatamente dito aqui, e aí eu venho com algumas perguntas que vai diminuir 2312 

uma série de questões. Hoje a gente fala diretamente da construção, do solo, do 2313 

tratamento da água, do saneamento básico, e a gente faz algumas perguntas, 2314 

mas tem gente aqui, a gente estava cheio, o pessoal falava ...muita gente tem 2315 

aqui sua casa própria, quem aqui tem um habite-se sanitário hoje da sua casa? 2316 

poucos têm, porque não tem um tratamento de esgoto, isso aí polui todo o solo 2317 

tem um continua dependência de um habitante de um tratamento para o solo. 2318 

Porque as construções são irregulares?  Hoje no plano diretor atual, se leva de 2319 

8 (oito) meses a 12 (doze) meses, 14 (quatorze), 1 (um) ano e 2 (dois) meses, 2320 

para conseguir um alvará de construção, Aí saiu agora um alvará de construção 2321 

compulsório ali, que sai mais rápido, mas para o Rio Vermelho não serve por 2322 

quê, porque precisa do sanitário, tratamento do hidro sanitário também para 2323 

aprovar, por causa que alí está em cima de uma bacia hidrográfica, de um lençol 2324 

freático que não... o tratamento precisa de um cuidado um pouco maior, é esse 2325 

cuidado um pouco maior não se consegue ter, porque que não se consegue? É 2326 

muito oneroso, é caro para conseguir fazer hoje um tratamento regular da sua 2327 

área. Então antes de discutir qualquer outras situações, primeiro teria que ter um 2328 

plano exatamente para fazer um hidro sanitário para a região, para discutir um 2329 

plano diretor vai fazer mais andar, menos andar, pô eu vi ali uma das ruas 2330 

Henrique Tomaz Nunes, que dá para poder fazer 4 (quatro) pavimentos. Eu 2331 

trabalho na área, a Henrique Tomaz Nunes é uma rua estreita, não tem 4 (quatro) 2332 

metros de largura, como que vai fazer um prédio de 4 (quatro) andares em uma 2333 

rua daquela, uma rua sem calçamento, não tem de onde alargar aquela rua, vai 2334 

abrir para onde? Os afastamentos, recuos dali... Não tem recuo, as casas estão 2335 

em cima da rua. Vai fazer o quê? Vai desabitar todo mundo? Vai tirar todo mundo 2336 

de cima das casas? Então eu acho que antes do plano ser discutido inteiro ali o 2337 

que que pode e o que não pode ser feito, como o que dá pra fazer exatamente 2338 

o estudo in loco? É saber o que suporta essa quantidade do que pode ser feito. 2339 

Trabalho na área e quero continuar trabalhando na área e é exatamente isso, é 2340 

lutar para que as coisas continuem. Consiga ter um caminho certo. Primeira 2341 

coisa ruim é buscar um sanitário de qualidade. Eu acho que para a comunidade 2342 

já ajudaria bastante. Muito obrigado. Carlos leite, representante do 2343 

SIDUSCON, por 5 minutos. Boa noite a todos, eu sou  membro do Conselho da 2344 

Cidade, representando o SIDUSCON, já no segundo mandato e me propus a 2345 

participar de todas as audiências públicas, porque como esse projeto vai ser 2346 
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encaminhado posteriormente para o conselho da cidade e reconhecendo aqui 2347 

como já foi falado anteriormente, pelos que me antecederam, houve um 2348 

momento que ele não iria passar, mas felizmente, graças à democracia que nós 2349 

temos aqui no país, os pesos e contrapesos da democracia e por atitudes de 2350 

cidadãos, se acionou a justiça e o assunto está resolvido, está encaminhado, 2351 

então essa é uma etapa superada e o nosso grande desafio agora, é aproveitar 2352 

esse tempo que parece exíguo, mas na realidade quando nós enxergamos há 2353 

quanto tempo estamos discutindo o plano diretor... Na realidade nós estamos 2354 

discutindo há muito tempo, e está na hora de nós chegarmos nas acabativas 2355 

disso ai. O tempo pode ser curto, mas se a nossa vontade de buscarmos 2356 

soluções for grande eu entendo que nós vamos conseguir melhorar isso tudo. 2357 

Alguém comentou que isso aqui é uma área rural, na realidade no plano diretor 2358 

de 1985, toda essa área ou a maior parte da área aqui do Rio Vermelho, era 2359 

classificado como AER - Área de Exploração Rural e por algum motivo não houve 2360 

uma concatenação de ideias entre as pessoas que estavam planejando o futuro 2361 

de Florianópolis.  Uma realidade fundiária, o que nós vemos hoje, aqui 2362 

principalmente e no Ribeirão essa é a realidade, das  servidões, dos travessões, 2363 

que eram características da região. Grandes propriedades, que aos poucos 2364 

foram sendo divididas e não houve lá, naquela época, provavelmente lá em 2365 

1982, 83,84, quando foi feito esse plano diretor dos balneários, não houve uma 2366 

preocupação em enxergar isso e de alguma maneira, podem falar que está 2367 

sendo pouco, mas nesse momento, eu tenho certeza de que os municípios, as 2368 

autoridades municipais estão dispostas a ouvir a comunidade. O nosso prefeito 2369 

está aqui participando de todas as audiências. Em 20 anos de discussão de 2370 

plano diretor é a primeira vez que eu vejo um prefeito, com 100% de participação 2371 

em 100% das audiências até esse momento. Então, sinaliza que está havendo 2372 

uma mudança, está havendo uma mudança. E dentre todos os as questões 2373 

discutidas lá no ribeirão, em Canasvieiras anteontem, e aqui, saneamento unto 2374 

com a habitação de interesse social, é a bola da vez em Florianópolis. Aqui 2375 

mesmo está muito claro essa questão do saneamento. Tem que ser resolvida a 2376 

questão da mobilidade e dos acessos, para chegar aqui eu tive que passar, entrei 2377 

aqui na entrada e contra a mão e fui para lá, voltei para cá, levei 20 minutos, 2378 

depois para conseguir chegar finalmente aqui. Então eu acho que essas 2379 

demandas da comunidade, estão sendo ouvidas e não tenho dúvida de que se 2380 

nós aprofundarmos essas nossas conversas, nós vamos poder efetivamente 2381 

fazer algo muito melhor do que nós já temos hoje. Era isso que eu queria deixar 2382 

registrado,  da minha parte enquanto membro do Conselho da Cidade toda 2383 

disposição para conversarmos e entendermos e vermos que soluções nós 2384 

podemos dar para esses nossos problemas comuns. Muito obrigado.Nós 2385 

agradecemos. Vou chamar os próximos quatros. Vereadora Manu, José... 2386 

número 48, eu não consegui identificar o sobrenome do senhor, José número 2387 

48, Ailson Antônio Coelho e Cleonice dos Santos. Vereadora Manu, por 5 2388 

minutos. “Obrigada. Bom, estou conhecendo essa escola com vários moradores 2389 

hoje pela primeira vez, estava na minha programação mas infelizmente não 2390 

consegui visitar antes, ainda estava em trabalho de recuperação da pandemia 2391 

né pessoal, que nós sofremos. Eu sou a vereadora Manu, eu estou vereadora 2392 
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por Florianópolis, porque eu amo essa cidade, eu sou manezinha, meus avós 2393 

são manezinhos e eu decidi que eu queria envelhecer aqui e por isso eu ia 2394 

prestar atenção em tudo o que estivesse sendo falado nas audiências, porque 2395 

quando eu entrei para a vereança, eu sabia que esse seria o voto mais 2396 

importante do meu mandato. De forma que eu sempre fico por último para falar 2397 

porque eu quero muito mais ouvir do que falar, e o que eu tenho ouvido aqui do 2398 

Rio Vermelho, primeiro é que nós ouvimos lá no centro de Florianópolis, que o 2399 

Rio Vermelho é um lugar que vem crescendo populacionalmente demais, que 2400 

tem ruas extensas e muitas ruas que não existem entre elas para poder se 2401 

comunicar, que não tem saneamento básico, que tem praias lindíssimas e muitos 2402 

problemas decorrentes, principalmente do plano diretor. Então eu sinto que esse 2403 

bairro aqui ele sinaliza um acúmulo de abandono do olhar público e isso precisa 2404 

ser falado. Eu acredito que há muito tempo não se viu o Rio Vermelho com esse 2405 

potencial, tanto é que ele está ali com uma área predominante residencial de 2 2406 

andares há muito tempo, só que muitas pessoas não têm direito de construir no 2407 

próprio espaço, né. e isso se dá anterior é uma discussão anterior ao plano 2408 

diretor aqui nesse bairro. Eu acredito que a discussão do plano diretor, eu sou 2409 

uma defensora da revisão, porque em 2014 nós criamos muitos entraves de 2410 

insegurança jurídica para quem tem um patrimônio e a gente quando fala de 2411 

plano diretor, a gente tá falando de ocupação de solo, ocupar o solo que é o 2412 

patrimônio da vida da pessoa, muitas vezes o acúmulo de uma vida inteira está 2413 

ali, é sagrado gente. Nós temos que dar direito para essa pessoa usufruir com 2414 

segurança e com qualidade. Então eu sinto que, gostaria até de chamar a 2415 

atenção da mesa, eu defendo a revisão do plano, eu defendo que há de se 2416 

planejar um adensamento porque não é possível ignorar que nos últimos 10 2417 

(dez) anos Florianópolis cresceu 100.000 (cem mil) habitantes e continua a 2418 

crescer, independente de nós queremos ou não, de nós planejarmos ou não, 2419 

então nós precisamos saber como acolher essas pessoas e o adensamento é 2420 

sim uma possibilidade, mas ele não pode ser descolado do planejamento, do 2421 

plano municipal de saneamento. Ele está lá na casa, na Câmara e não está 2422 

sendo tratado com a devida atenção. Eu sinto que pelas várias falas que vieram 2423 

para cá, nós deveríamos chamar a CASAN para esse bairro, porque precisa-se 2424 

prestar contas do porquê que não há ligações, do porquê que não está 2425 

acontecendo um planejamento de extensão da rede, de como que a gente vai 2426 

resolver esse problema, porque se é um problema descolado do plano diretor, 2427 

mas que impacta e conversa diretamente com ele, nós precisamos conversar 2428 

dos dois planos. Eu convoquei a CASAN para conversar lá na Câmara, agora 2429 

dia 7 (sete) de julho, então por favor, acompanhem! Porque a gente precisa 2430 

cobrar um contrato que Florianópolis pagou e continua pagando, mas que a 2431 

gente entende que tem várias travas, às vezes há justificativa, “ah, mas as 2432 

pessoas ligam de forma irregular”, então isso precisa ser resolvido. “Ah, mas 2433 

existe um entrave de licença ambiental”, isso precisa ser resolvido. O que não 2434 

dá para fazer é ignorar o problema, colocar ele numa caixinha e avançar com 2435 

outro. Então eu defendo que nós temos sim que discutir plano diretor, mas que 2436 

deve-se convocar essa discussão conjunta do saneamento, gente é uma 2437 

discussão muito importante, em especial para o Rio Vermelho. E coloco aqui 2438 

DocuSign Envelope ID: 0638F9D9-1586-4674-BB7C-2C7CF797939B



 
 

 

Página 54 de 62 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

outros dois problemas que são regularização fundiária, que é outro problema que 2439 

também está descolado do plano diretor, mas que conversa diretamente com ele 2440 

e aqui no Rio Vermelho em particular é uma dor muito grande, inclusive existem 2441 

empresas que vendem regularização aqui de forma é de forma obscura e que 2442 

estão aí continuando o seu trabalho, enganando pessoas e que nós precisamos 2443 

agir como poder público. E uma outra questão que eu gostaria, que pode ser 2444 

resolvida nesse plano diretor, e que nós temos que falar sobre isso eu acredito, 2445 

eu senti um pouco de falta, são as vias projetadas, as vias projetadas que 2446 

impedem muitas pessoas hoje de fazer sua construção, eu ouvi uma fala aqui de 2447 

uma das moradoras, eu já soube de outros vários problemas, mas vias 2448 

projetadas que não tem prazo para ser construídas, elas não vão ser 2449 

construídas, vamos assumir isso. Então né, a pessoa ou ela é indenizadas com 2450 

antecedência ou ela constrói e usa o seu patrimônio, que não dá para fazer ela 2451 

ficar numa situação de insegurança para o resto da vida dela né. E eu não poder 2452 

passar isso para os seus filhos. Bem senhores, ainda existe uma outra questão 2453 

desse plano diretor que é importante, o vereador Afrânio falou aqui, que são as 2454 

possibilidades de uso que esse plano traz, que a gente percebe que tem que ter 2455 

padaria no bairro né, um pequeno comércio. Então essa é uma possibilidade que 2456 

vem dentro da revisão e acho que é importante vocês discutirem, muito obrigada. 2457 

Obrigado. José Mussiel, por 2 (dois) minutos. Primeiramente boa noite a todas 2458 

as pessoas, os nossos vizinhos que moram aqui, aos nossos 3 (três) vereadores 2459 

que moram aqui. Eu tenho a dizer que eu moro há 22 (vinte duas) anos aqui, vai 2460 

para 23 (vinte e três), moro aqui na geral do travessão, já cedi os meus 2m que 2461 

a Prefeitura pede para a calçada, inclusive já fiz, e gostaria de pedir muito pelo 2462 

restante e pela segurança das pessoas que querem andar a pé, pelos alunos e 2463 

tudo, aonde não há as calçadas, para a Prefeitura poder tomar providência. E 2464 

outra coisa que eu gostaria muito de sugerir aos nossos vereadores e Prefeitos, 2465 

as pessoas que estão aí, seria essas ruas estreitas, que já não tem como mais 2466 

alargar, que cada um doasse, cedesse um pouco que fosse feito mão única ou 2467 

você só sobe ou você só desce. Porque você pensou, chegou no meio do 2468 

caminho um caminhão eu como já trabalhei nas entregas em madeireira e tudo, 2469 

pensa nossa dificuldade ou você chegar você dá de cara, quem é que volta? Se 2470 

precisar autoridades, bombeiro, a polícia, alguém, se sair com urgência, como 2471 

que tu vai fazer dano de cargas restrita. Minha sugestão seria a seguinte essas 2472 

ruas estreitas que não tem mais como fazer, fazer mão única, já seria uma 2473 

solução para melhorar a vida de muitas pessoas da nossa comunidade. Eu 2474 

agradeço a todos aí. Muito obrigado. Cleonice dos Santos, por 2 (dois) 2475 

minutos.“Boa noite Prefeito e todos que compõem a mesa; Bericó, que tem 2476 

acompanhado a gente... Boa noite a todos que fazem parte do Rio Vermelho. Eu 2477 

sou moradora dos Vieiras né, e o Bericó tem acompanhado a gente, e eu vim de 2478 

Maringá de uma realidade totalmente diferente do norte da ilha. Vim tem 4 2479 

(quatro) anos já e quando eu cheguei aqui, eu me deparei com essa realidade 2480 

que é que quase nada tinha escritura no Rio Vermelho né, e aí eu perguntei para 2481 

a minha amiga, que eu vim morar aqui, e ela falou: “não, isso é uma realidade, 2482 

porque aqui é uma área da marinha né”. Então aí eu acabei comprando um 2483 

terreno com escritura pública né, nos Vieiras, e ali aconteceu que depois eu fui 2484 
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descobrir que falaram que era irregular. Então assim, eu vivi momentos muito 2485 

complicados ali, eu moro bem no começo, logo após o muro não é, e aí eu 2486 

deparei com os meus vizinhos que fizeram e gastaram, já estava quase no final 2487 

do processo da obra deles e de repente foi demolida o ano passado, em 2488 

outubro... E foi um momento muito ruim e eu tenho até hoje, estou depressiva 2489 

com essa história de ver a situação, parecia que nós éramos todos bandidos, 2490 

aquela invasão de tantos policiais e chegando com aquelas macas, derrubando 2491 

a casa da vizinha que tinha móveis dentro, ela estava trabalhando, eu tive que 2492 

acolher os móveis na minha casa e a gente falava: “gente, tem moradores, tem 2493 

fogão, tem tudo aí dentro!”, e eles não queriam saber, era horrível gente, 2494 

soltando bombas, soltando coisas, foi coisa de chorar de ver aquilo. Eu falei: 2495 

“Meu Deus, nem os bandidos passam por isso, eles não merecem também”. 2496 

Então assim, só para saber, prefeito: toma uma posição. Eu vejo que quem tem 2497 

que começar a fiscalização, não é os vizinhos, mas é vocês, começar a fiscalizar 2498 

as obras irregulares e com a placa que não pode construir: “proibido”. Comecem 2499 

a fazer isso, porque aí nós não vamos comprar mais, não vai ter mais gente 2500 

sofrendo por isso. É muito triste... Depois teve que arrancaram todos os postes, 2501 

tiraram todas as luzes, então é muito ruim. Não somos bandidos, compramos, 2502 

todos nós somos trabalhadores, saímos cedo e chegamos tarde, trabalhando, 2503 

correndo, para manter o nosso pão de cada dia. Então toma uma providência, é 2504 

irregular? Aqui não pode construir, é área da FLORAM, não pode. E hoje lá nós 2505 

estamos em mais de 80 (oitenta) famílias morando, fazemos projeto para as 2506 

crianças, temos um lugar aonde as famílias estão lá lutando pelo pão de cada 2507 

dia. E o norte da ilha é maravilhoso, gente... Cada dia vai aumentar mais, 2508 

parabéns e tem muito trabalho para a frente, para vocês vereadores e prefeito.” 2509 

Muito obrigado. Os próximos e últimos 4 (quatro) da noite: Lino Peres, Bruno 2510 

Machado de Moraes, Jorge Luiz da Silveira e Itamaragiba Rodrigues.  Segue 2511 

com o Sr. Lino Peres por 5 (cinco) minutos, representando o Fórum da Cidade 2512 

“Quero dar boa noite aqui, a todos e todas aqui que estão heróis, estar até agora 2513 

resistindo em um banco ergonomicamente totalmente equivocado para adultos, 2514 

isso é para crianças, espaço que concordo com Afrânio a esse respeito. Quero 2515 

cumprimentar o seu prefeito, a todos da mesa, meu nome é Lino Peres, sou 2516 

professor aposentado da Universidade Federal e já fui vereador por 2 (dois) 2517 

mandatos, e estou aqui há 47 (quarenta e sete) anos nessa ilha e acompanhei 2518 

como professor inclusive todo o processo de debate que já vem há muito tempo... 2519 

Vem da época muito antes dos planos balneários que já acompanhava inclusive 2520 

com os estudantes, nossos estudantes. Então eu quero aqui colocar, 2521 

parabenizar também todos que estão aqui lutando e presentes, eu quero dizer 2522 

que essa audiência pública, como diz o vereador Marquito, ela é resultado de 2523 

um processo de luta judicial, de conversas. São 7 (sete) petições, eu pelo Fórum 2524 

da Cidade, coloca representando Fórum da Cidade, colocamos para exigir de 2525 

que houvesse audiências públicas participativas, mas não é só audiências para 2526 

escutar, mas que desse oficinas de debate como aqui essa região fez tantas 2527 

vezes, como bem o César Cherini colocou ainda pouco, pela UFECO, eu 2528 

acompanhei naquela época, e que havia o seguinte: a prefeitura apresentar uma 2529 

proposta, a prefeitura não é a proposta, isso é uma retórica. O que ela tem por 2530 
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trás é a minuta do ano passado, o que inclusive academicamente seja reprovado, 2531 

o professor seja reprovado, porque tem belas intenções, mas não tem nada 2532 

concreto que viabilize isso na prática, que são as condições que foram colocados 2533 

aqui pelas comunidades. Quero colocar que o diagnóstico a prefeitura não fez, 2534 

não tem indicadores de qualquer tipo para poder dizer, no atual plano, sem 2535 

nenhum momento de gabarito. O meu mandato na época com a arquiteta Elisa, 2536 

nós levantamos com César Souza 950.000 (novecentos cinquenta) m² sob 2537 

decretos com César Souza. Sem aparentemente ter plano diretor. Só por baixo 2538 

do pano, com decretos. E esse plano diretor já foi adulterado várias vezes e não 2539 

tem um diagnóstico da atual projetor. Esqueçam os gabaritos, porque quando 2540 

quiserem fazer explodir a cidade, explodem o senhor mobiliário, não precisa de 2541 

plano diretor. Então eu quero dizer que aqui nessa noite, senhor prefeito, o 2542 

senhor assistiu o diagnóstico da comunidade que a prefeitura não fez e quero 2543 

dizer que na época o César Souza, 2016 (dois mil e dezesseis), nós exigimos 2544 

que cada Secretaria, por exemplo, na parte do campo da educação, se quer 2545 

aumentar o gabarito, aumentar da cidade, 20% (vinte por cento) bom então 2546 

quanto que significa de escola que precisaríamos? Se eu aposto em saúde, o 2547 

secretário de saúde viria: “precisa de tantos postos saúde”, o Monte Cristo, por 2548 

exemplo, são 30.000 (trinta mil) pessoas, tem 1(um) posto de saúde. Precisa de 2549 

5 (cinco)postos de saúde. Hoje não é plano diretor sem revisão nenhuma. Então 2550 

cada setor, inclusive a CASAN, Leandro Mano concordo, devia fazer o 2551 

diagnóstico sim, mas por trás da CASAN está a prefeitura, a prefeitura quantas 2552 

vezes escondeu atrás da CASAN e não cobrou o seu papel que é nosso 2553 

representante, para passar o emissário Submarino ela se escondeu atrás da 2554 

CASAN. Então eu quero colocar aqui com o diagnóstico, seu prefeito, foi feito 2555 

neste momento a partir da experiência vivida e não para um trabalho acadêmico 2556 

de um discurso de 10 (dez) pontos, que na Universidade seria reprovado porque 2557 

fica só no discurso. Eu conheço como professor isso. Então eu quero colocar 2558 

aqui a crise já diz, estão muito bonitas, eu concordo. Agora quero dizer aqui, 2559 

senhor prefeito, que não está cumprindo com os estudantes materiais 15 2560 

(quinze) anos atrás, e a prefeitura não considerou, um curso de Arquitetura e 2561 

Urbanismo da Universidade Federal já fez propostas para essa região. O senhor 2562 

falou ainda pouco do binário, já foi feito naquela época há 15 (quinze) anos atrás, 2563 

é um absurdo ter ruas de 1(um) km, isso é um escândalo, eu já falei pro pessoal 2564 

de fora daqui, eles dizem: “pô, que cidade é essa que vocês têm aqui, que isso? 2565 

Isso aí não é urbanismo”. Agora na Câmara, já passaram infindáveis nomes de 2566 

ruas sem planejamento. A Câmara Municipal é responsável por esse caos que 2567 

está aqui dentro, que aprovou tantos nomes de rua, loteamentos, sem passar 2568 

por um processo profundo de planejamento que eu como arquiteto coloco por 2569 

ser aposentado da Universidade que tem colocado tantas e tantas vezes. Eu já 2570 

participei de ateliês que ia fazer casas e aí pergunto, Thomáz Nunes, a segunda 2571 

rua das quatro coletoras, são 3 (três) metros e meio, isso é um escândalo. Eu 2572 

pergunto: vai ter um plano de desapropriação? O morador lá disse o seguinte: 2573 

“aqui está prevendo 4 (quatro) pavimentos, 5 (cinco) pavimentos em uma rua de 2574 

3 (três) metros e meio”. Um representante do setor imobiliário vem aqui, de uma 2575 

mobiliária, ele falou... Eu pergunto do ponto de vista da qualidade de um produto 2576 
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que tem que oferecer ao cliente, você tem que ter qualidade de infraestrutura, 2577 

não adianta subir o gabarito em uma rua estreita, se não tem estrutura. Do ponto 2578 

de vista imobiliário, isso é uma fraude para o cliente, do ponto de vista do 2579 

consumidor. Então eu quero colocar, propor aí, ratificar, propor a Lígia que tem 2580 

que fazer uma audiência pública, e oficinas, antes de ir para a Câmara e para o 2581 

Conselho, porque o Conselho atual pode estar atropelado. Então eu proponho 2582 

que volte aqui e escute, faço porque não adianta só pegar as propostas dar um 2583 

golpe usar em 2013 (dois mil e treze), então faz uma oficina aqui ao fechar no 2584 

entorno da comunidade.” Bruno Machado de Morais por 2 (dois) minutos. Bruno 2585 

Machado de Moraes? Jorge Luiz da Silveira por 2 (dois) minutos. Itamaragiba 2586 

Rodrigues por 2 (dois) minutos. Bom, então encerrada... Senhor Itamaragiba 2587 

Rodrigues? Tá, por 2 (dois) minutos então, por favor. “Boa noite para todos, 2588 

comunidade, autoridades. Eu sou do tempo que o Rio Vermelho era o bairro mais 2589 

longe do centro da cidade, isso já faz tempo. Conheço aqui desde 1985 (um mil 2590 

oitenta e cinco), e eu acho que queria colocar 2 (dois ) questões porque o tempo 2591 

que nos é dado é muito curto. Primeiro, uma questão de ordem, porque eu sou 2592 

do tempo que a gente não fazia audiência, a gente fazia assembleia. Juntava o 2593 

povo, ia lá e provocava as mudanças. E a questão de ordem que está totalmente 2594 

errada aqui, é que vocês deveriam estar sentados ali, e eles não deveriam estar 2595 

fazendo política, eles deviam ser os gestores, deixar a política para nós. Nós que 2596 

somos a comunidade, que temos que fazer a política, essa é a verdade. Eu 2597 

conheço algumas ilhas pelo mundo, já estive em algumas, e acho que o plano 2598 

diretor de Florianópolis talvez muita gente queira que chegue em um tempo em 2599 

que eles queiram aumentar os prédios para 20 (vinte)  andares, e eu vou dizer, 2600 

não vai conseguir fazer isso, porque o aquecimento global não vai deixar. Em 2601 

muitas ilhas, o pessoal, a comunidade ela explora o turismo de uma outra forma, 2602 

é mantendo o meio ambiente, mantendo as construções, na nossa ilha muita 2603 

coisa foi destruída, foram feitos aterros que agora eles querem transformar em 2604 

prédios. Tudo isso no Rio Vermelho, por que nós temos como muita gente aqui 2605 

falou tem várias... Só para falar sobre uma das coisas, eu ando de bicicleta e 2606 

não tem ciclovia no meio dos carros, mas por que as servidões que foram feitas, 2607 

e aí o manezinho aqui também me antecedeu, as construções das ruas, né, são 2608 

estreitas. A minha calçada lá é de 2 (dois) palmos, eu moro na rua Moçambique, 2609 

2 (dois)palmos, só isso. E aí a calçada que veio, a construção civil disse: “queres, 2610 

queres; se não queres, diz”. Diz o quê?  Muito obrigado, encerradas as 2611 

manifestações, explicando a vocês quais são os próximos passos do processo, 2612 

todas as manifestações que foram feitas aqui vão ser consideradas, analisadas 2613 

pelos nossos técnicos da comissão multidisciplinar, antes de serem enviadas 2614 

para o Conselho da Cidade e após ser levada à Câmara. E agora as 2615 

considerações da mesa, vou começar aqui pela minha esquerda, passar ao 2616 

vereador João Luiz da Bega para as considerações. “Boa noite a todos, queria 2617 

cumprimentar cada um que está até esse momento aqui pela importância da 2618 

audiência pública. Para quem não me conhece, sou João Luiz da Bega, estou 2619 

vereador em segundo mandato... Eu vou começar colocando os pingos no “i”s, 2620 

que eu vi muito vereador, vi algum vereador falar naquela tribuna ali, criticar todo 2621 

o processo, todo esse processo que está sendo feito. Queria cumprimentar o 2622 
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nobre prefeito Topázio, por estar participando sim, mas eu vi o vereador ali falar 2623 

naquela tribuna, criticar o processo, mas se vocês hoje estão aqui é porque o 2624 

voto que faltou foi o meu. Eu votei “não”, enquanto teve vereador que falou ali, 2625 

criticou, mas voltou “sim" lá em janeiro. E também não estou aqui para dizer se 2626 

o plano é bom ou não, por isso nós estamos fazendo audiência pública, estamos 2627 

fazendo audiência pública para escutar vocês, porque vocês são as pessoas 2628 

mais importantes do processo. O plano diretor é para vocês, não é para nós aqui. 2629 

Um plano de vocês é para vocês, população. Então eu queria, prefeito, falar 2630 

também escutou aqui que nós temos problemas de calçadas, nós não temos 2631 

ciclovias, nós temos uma grande quantidade de artesões aqui que fazem a nossa 2632 

cultura, nós temos problemas de meio ambiente, regularização fundiária, e eu 2633 

escutei muitas pessoas com falta de água, falta de luz da sua casa, pessoas que 2634 

querem regularizar isso. Então eu espero que esse plano diretor, que essa 2635 

minuta possa ir para a Câmara, mas principalmente, ao presidente do IPUF e a 2636 

todos, principalmente que nessa minuta de planejamento possa constar o 2637 

saneamento, e o saneamento básico obrigatório. Obrigatoriamente que nós 2638 

possamos ter prazo, o Rio Vermelho já não suporta mais, o Rio Vermelho já não 2639 

suporta mais não ter para onde colocar o seu esgoto, então eu espero que o 2640 

saneamento básico seja prioritariamente nesse plano diretor, nessa minuta que 2641 

vai sair do Rio Vermelho. A mais é agradecer a todos, muito obrigado, e contem 2642 

sempre comigo.” Paso a palavra agora ao vereador Dalmo. “Meu boa noite a 2643 

todos, na verdade, vereadores deviam vir aqui na comunidade ouvir a 2644 

comunidade. O que eu observei aqui, prefeito, foi muito discurso e não ouvir a 2645 

comunidade. A comunidade tem que ser ouvida, porque são 3 (três) reuniões e 2646 

a 14ª (decima quarta) aparecem Tribunal de Contas no auditório, que seria a 2647 

última, nós temos que ouvir a comunidade e não fazer cada um seu discurso, 2648 

isso é muito ruim para um plano diretor que nós queremos construir e fazer as 2649 

correções necessárias. Como todos sabem, nós temos um prazo de até 10 (dez) 2650 

anos, que em 2024 (dois mil e vinte e quatro)  vai concluir. Nós temos ainda 2022 2651 

(dois mil e vinte e dois), quase 6 (seis) meses, e mais 2 (dois) anos para concluir 2652 

esse projeto. Mas se tiver em condição de ser aprovado, qual a dificuldade de 2653 

aprovar um plano ouvindo a comunidade. Então esse objetivo, vereador Lino, o 2654 

senhor conhece tão bem. Primeiro é ouvir a comunidade, e depois levar para a 2655 

Câmara analisar. Agora não se pode fazer, antecipar o voto de cada vereador, 2656 

que eu escutei aqui o vereador falar: “cada um conhece o vereador pelo seu 2657 

voto”. Não está em votação o plano diretor, está em apenas discussão pela 2658 

comunidade. Então vamos fazer o melhor para a comunidade, não vamos torcer 2659 

por quanto pior, melhor. Isso não é bom para ninguém, veja eu Vossas 2660 

Excelências, olha como estava lotada esta casa e o discurso vai sendo repetitivo, 2661 

as pessoas vão saindo, porque não aguentam mais de um meio de esgoto. Então 2662 

conte com a gente, vamos fazer um plano que atenda a comunidade, mas 2663 

ouvindo a comunidade. Muito obrigado.” Vereador Bericó, suas considerações. 2664 

“Legal é o respeito né, eles vão lá falar o que quer e aí não consegue respeitar 2665 

o contraditório. Pessoal, respeito é a base e no meu vocês podem berrar 2666 

bastante, porque de vocês eu gosto de ouvir grito. Boa noite prefeito, boa noite 2667 

comunidade, aqueles que me ouvem... Eu vivo, prefeito, uma comunidade 2668 
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diariamente, vivo uma comunidade de 157 (cento e cinquenta e sete) ruas, sendo 2669 

que 61 (sessenta e um) delas tem que ser pavimentadas, não são prefeito. Eu 2670 

sou vereador de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de mandato, não nasci vereador, 2671 

estou vereador, quem acompanhou e acompanha minha trajetória sabe que eu 2672 

sou um vereador pobre que ganhou uma eleição de CG 125 (cento e vinte e 2673 

cinco) porque trabalhei demais por essa comunidade, e faço a minha fala 2674 

direcionada àquela minha comunidade. As pessoas que vão me ouvir na rede 2675 

social, porque tem assessor meu gravando, e a eles que eu replico, a essas 2676 

pessoas que de fato querem um bairro melhor. Seu prefeito, eu já falei em tribuna 2677 

e falei ainda pouco com vereador Dalmo, eu não faço média, eu falo o que penso 2678 

e sustento o que falo, sou vereador da base, para construir uma cidade melhor, 2679 

mas sou vereador do Rio Vermelho e externo isso com muita paixão. Quem 2680 

acompanha meu trabalho sabe que eu amo essa comunidade e trabalho 2681 

diariamente, não gostei do que ouvi e parabenizando pela sua presença até o 2682 

final, peço que o senhor como um bom gestor que é, puxar a orelha do nosso 2683 

secretário Mittmann. Ele é cargo comissionado, ele não tem 6 horas para 2684 

cumprir, ele deveria ficar aqui até o final do lado do senhor, ele é secretário, é 2685 

cargo comissionado e ele não precisa, ele não tem que cumprir hora extra. Eu 2686 

penso, vou dizer para o senhor, de verdade, que o plano diretor ele tem que vir 2687 

para o Rio Vermelho para legalizar as ruas, que são 60 (sessenta) ruas que 2688 

faltam legalizar, para dar oportunidade para essas famílias legalizar água e luz, 2689 

foi o que a gente mais ouviu aqui. Isso é o que a gente mais escuta no bairro no 2690 

dia a dia, além da reclamação do posto de saúde, o que eu mais ouço de 2691 

reclamação é a falta de oportunidade de legalizar água e luz, porque ninguém 2692 

quer ficar no gato. Mas não vi no plano diretor apresentado para a minha 2693 

comunidade uma proposta de regularização, então é algo que a gente vai 2694 

discutir, eu não tenho opinião formada sobre o meu voto, e ao contrário do 2695 

vereador que fez média dizendo aqui conhece vereador pelo voto, quero dizer 2696 

que foi ele, era líder do governo quando a prefeitura tentou votar no ano passado, 2697 

porque falar, até papagaio fala. Boa noite, pessoal.” Secretário Maurício 2698 

Fernandes Pereira, “Eu quero cumprimentar, quero cumprimentar o prefeito 2699 

Topázio e o presidente do IPUF, Alvarenga, todos da mesa, os vereadores... Eu 2700 

quero fazer um agradecimento especial a um cidadão gigante, que é o nosso 2701 

diretor dessa escola chamado Ildo, ele foi diretor por vários anos da escola 2702 

Virgílio em Canasvieiras, deixou aquela escola redonda, fez um trabalho 2703 

brilhante, e veio para essa escola e lidera essa escola que tem 1329 (um mil 2704 

trezentos e vinte e nove) estudantes, faz um trabalho maravilhoso. Nessa rua 2705 

nós temos mais 2(dois) unidades, nós temos a nossa creche Lausimar com 622 2706 

(seiscentos e vinte e dois)  crianças e a nossa creche São João Batista com 507  2707 

(quinhentos e sete). Todas essas 3 unidades receberam melhorias, ampliações, 2708 

reformas, nos últimos anos da nossa gestão. Nessa mesma rua, estamos 2709 

finalizando um projeto para fazer uma nova escola, uma escola que vai ficar do 2710 

lado da creche Lausimar. Temos aqui do lado também a escola Apóstolo 2711 

Paschoal, e nós já temos, que eu falei aqui ao vereador Bericó e ao vereador 2712 

Dalmo que estava ao meu lado, vereador João Luiz, nós temos um grande 2713 

problema aqui no Rio Vermelho que isso deixa o gestor público muito triste e 2714 
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decepcionado, prefeito Topázio. Iniciamos a primeira gestão do prefeito Gean 2715 

com a creche Red Park parada. Já fizemos 3 (três) licitações, 3 (três) empresas 2716 

ganharam, infelizmente as 3 (três)  empresas abandonaram a obra e quebraram. 2717 

A Red Park já está com o novo processo pronto, vamos lançar o edital de 2718 

licitação nos próximos dias e queremos fazer todo esforço para que, pelo amor 2719 

de Deus, é isso mesmo, ganhe uma empresa que tenha condições de terminar 2720 

aquela obra porque eu confesso a vocês, é uma grande decepção para a gente 2721 

enquanto gestor público ver aquela situação que lá está. E anuncio, creio eu em 2722 

primeira mão, não sei se a comunidade já sabe, naquele mesmo espaço da Red 2723 

Park tem um terreno gigante lá, nós já tivemos aprovados no grupo gestor, o 2724 

edital já está pronto e devemos lançar o edital de licitação nos próximos dias, 2725 

uma escola naquele espaço, uma escola de 15 (quinze) milhões de reais, uma 2726 

escola para quase 1000 (um mil) crianças ali naquele espaço da Red Park. Era 2727 

isso que eu queria falar, agradeço a participação de todos e é sempre muito bom 2728 

estar aqui para ouvir a sociedade. Quem me conhece sabe, o próprio cidadão 2729 

que falou ali, também tem o meu WhatsApp, e eu também mando mensagens 2730 

né, que quem não tem é 99120-2424, que é meu, eu não só mando mensagem 2731 

como a gente escuta também a comunidade, que é muito bom a gente escutar 2732 

a comunidade e visitar a comunidade. Muito obrigado, boa noite a todos.”Passo 2733 

a palavra então ao prefeito municipal Topázio Neto para encerramento 2734 

audiência. “Bom, eu queria então para encerrar, agradecer a presença de todos, 2735 

dizer que esse é um exercício que talvez a gente não esteja acostumado, mas é 2736 

um exercício muito bom para nós que somos gestores públicos e ouvir a 2737 

comunidade, a comunidade poder se manifestar da forma que bem entender. É 2738 

nosso papel como servidor do público estar aqui nesse espaço e queria dizer 2739 

para vocês que a hora que vocês forem embora, se vocês quiserem passar aqui 2740 

nessa grade, olhar a quantidade de cabos e equipamentos, som, TV que tem 2741 

aqui, o que justifica essa grade de proteção e não proteger a nós, porque eu 2742 

estava aí ainda há pouco e estou aqui em qualquer lugar, bem como a Guarda 2743 

que vai nos proteger na hora que nós formos embora, porque essa audiência 2744 

poderia acontecer até 15 (quinze) para meia-noite. Então é um discurso que eu 2745 

acho que não vale a pena a gente entrar nessa questão de separação, porque 2746 

não é isso que está acontecendo aqui, pelo contrário. Eu acho que nós estamos 2747 

em um exercício de aproximação cada vez mais, de ouvir a comunidade, 90% 2748 

do que se falou aqui hoje não tem a ver com o plano diretor, mas para nós da 2749 

prefeitura é muito útil. Quando a Senhora ali reclama que o terreno dela não pode 2750 

ser legalizado, é porque o nosso plano diretor atual diz que um lote tem que ter 2751 

360 (trezentos e sessenta) m². Quantos terrenos do Rio Vermelho tem 360 2752 

(trezentos e sessenta) m²? Eu já vi lotes que não conseguem alvará porque o 2753 

terreno tem 354 (trezentos e cinquenta e quatro) m². Faltam 6 (seis) metros para 2754 

a gente conseguir um alvará de construção em uma casa e se o nosso técnico 2755 

der, e ele for denunciado, ele vai preso, porque ele não pode ir contra a lei. O 2756 

que nós estamos tentando, e se Deus quiser com o apoio de todos nós que 2757 

estamos aqui, é construir uma proposta de revisão do plano diretor. Essa 2758 

proposta não existe, tudo isso que vocês falaram aqui hoje, e outras tantas 2759 

coisas que nós vamos ouvir por mais 10 (dez) audiências, serão levadas em 2760 
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consideração na construção de uma proposta de reforma do plano diretor. Essas 2761 

coisas que foram colocadas, de mapeamento errado “eu tinha uma PL, alguém 2762 

transformou em APP”, isso tudo aconteceu nos últimos anos, não caiu do céu e 2763 

isso passou pela Câmara, muita gente que está aqui, estava lá nessa época toda 2764 

e nós estamos tendo a oportunidade de tentar corrigir aqui no distrito do Rio 2765 

Vermelho, vereador Dalmo, vereador João da Bega, um erro histórico. O Rio 2766 

Vermelho vem há anos separando as suas terras em pequenos lotes, 2767 

loteamentos não regulares onde as terras foram simplesmente separadas e 2768 

agora se deixou ruas de 3 (três) metros de largura. E agora nós temos que 2769 

resolver isso e vamos resolver com o apoio de todo mundo, e para isso a 2770 

discussão é importante, para isso a discussão é importante. Não existe projeto 2771 

pronto, o projeto vai ser construído, a vereadora Manu falou do Rio Urbe e nós 2772 

estamos trabalhando e fortalecendo o (**)Queria dizer aos senhores que lá na 2773 

Tapera nós já regularizamos mais de 2000 (dois mil) lotes na Tapera, e era 2774 

também uma situação parecida como essa, um crescimento que foi acontecendo 2775 

de maneira irregular e a gente já conseguiu regularizar mais de dois mil lotes. E 2776 

a coisa está chegando por aqui, nós estamos fazendo um esforço muito grande 2777 

nessa área. A questão do adensamento, e talvez a gente tenha cometido o erro 2778 

de botar muita luz em cima dessa questão do adensamento, de algumas ruas 2779 

poder construir um pouco mais, mas nós hoje ouvimos aqui a ocupação dos 2780 

espaços uso misto não só para residências, mas também para comércio, nós 2781 

precisamos ter uma padaria no bairro regular, nós precisamos ter um prédio de 2782 

escritório no bairro regular, e não como a gente faz hoje, que a gente constrói, 2783 

não consegue alvará, e está lá. Nós precisamos discutir áreas de lazer, nós 2784 

precisamos discutir uso público das nossas áreas para a saúde e educação... A 2785 

gente tem uma dificuldade enorme aqui para arranjar terreno para construir 2786 

creches, para construir escola que a gente precisa discutir isso, precisamos 2787 

discutir mobilidade. O Governador Renato falou e com toda a razão, nós temos 2788 

uma SC que cruza o bairro, está na hora dessa SC ser incorporada pelo 2789 

município e virar uma estrada municipal, e não estadual como está aí, para que 2790 

a gente possa fazer calçada, a gente possa fazer ciclovia. E por último, a 2791 

administração é muito fiscalizada e eu não acho que isso está errado, mas 2792 

muitas vezes nós somos obrigados a tomar algumas atitudes por ordem da 2793 

justiça, como é o caso de derrubar uma casa construída de maneira irregular. 2794 

Quero dizer para vocês, quando sai no jornal que a prefeitura derrubou uma 2795 

casa, um edifício de 3 (três) andares, aquilo me dói o coração. Porque ali não é 2796 

uma casa, ali são sonhos de pessoas que estão colocadas naquela construção, 2797 

que muitas vezes entraram de gaiato no navio, compraram a terra não regular, 2798 

construíram e a prefeitura é obrigada pela justiça e pela regra a ir lá e derrubar 2799 

aquela casa. Então é isso que nós queremos evitar, a senhora aqui, teve uma 2800 

senhora que deu uma ideia que é muito boa, bota uma placa lá, olha aqui ó: 2801 

“essa área não pode construir, se você construir é pro seu risco”. Tem outra ideia 2802 

muito boa que foi dada aqui, que o cartório na hora que vai fazer um contrato de 2803 

compra e venda - que as pessoas chamam de escritura pública e não é, é um 2804 

contrato de compra e venda no cartório - que o cartório diga: “essa área que você 2805 

está comprando é uma área de APP, portanto você está correndo risco por sua 2806 
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conta”. Eu não vou aqui discutir se o Costão do Santinho é área de APP ou não, 2807 

porque se está lá nessa época toda, naturalmente não é área de APP. Agora o 2808 

que eu queria dizer é o seguinte: nós temos uma oportunidade sem paixão, mas 2809 

de maneira técnica de tentar construir um projeto. Esse é o meu objetivo aqui, e 2810 

portanto eu quero agradecer muito a todos vocês que ficaram aqui até 10 (dez) 2811 

e 15 (quinze) da noite, ouvindo uns aos outros, e a gente nos ajudando a 2812 

construir um projeto que ao final dessa jornada inteira vai acabar lá na Câmara 2813 

de Vereadores, que os nossos vereadores como representantes de toda a 2814 

população, vão poder analisar e dar destinação adequada. Boa noite e muito 2815 

obrigado pela paciência. Desta forma, encerrou-se a presente Audiência Pública, 2816 

às 22h15 min (vinte e duas horas e vinte e cinco minutos) e, lavrada a ata que 2817 

vai ser assinada por mim, Adriana Zanqueta Wilbert Ito que redigi a presente 2818 

ATA, pelo Sr. Carlos Leonardo da Costa Alvarenga (Superintendente do IPUF e 2819 

Presidente da Mesa Diretora/Coordenador Geral Comissão Multidisciplinar de 2820 

Revisão do Plano Diretor – CRMPD e pelo Sr. Alexandre Felix – Secretário 2821 

Executivo Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD e 2822 

Geografo IPUF). 2823 
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